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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE 

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2016 tarihli ve 29803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Üniversite Yönetim Kurulu; işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluştu-
rabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu,
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (de-
kan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş ki-
şiden oluşur. Yürütme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile alır.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi  ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli
ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

2 Kasım 2020
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MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Erciyes Üniversitesinden: 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/2/2017 tarihli ve 29981 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci da-
nışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kad-
rosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez
danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez. Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez
danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun
kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ancak afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir dönem, afet veya
salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla
iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ancak afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir dönem, afet veya
salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla
iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öğrenci kabulü aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Kamu kurumları tarafından desteklenen yüksek bütçeli bir projeye sahip veya AR-GE

ve tasarım merkezlerinde çalışan lisans mezunu adayın lisans/yüksek lisans diploması, not du-
rum belgesi, aldığı dersler ve varsa referans mektubu ile diğer kişisel bilgi ve belgeleri, başvu-
rulan anabilim/anasanat dalı kurulunca incelenir. Aday anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun
görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile programa kabul edilir. Anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı isterse, aday ile karşılıklı görüşme talep edebilir. Adayın, talep edilmesi halinde görüş-
meye katılması zorunludur.

b) Lisansüstü programa başvuran adayın, ALES veya Yükseköğretim Kurulu tarafından
eş değerliği kabul edilen bir sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış
olması gerekir. Ayrıca, doktora programı için adayın, anadili dışında Yükseköğretim Kurulu
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tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan eş değeri bir puan almış olması gerekir.

c) Adayların, başvuru ve kayıt işlemleri, Enstitü tarafından belirlenen takvime göre ya-
pılır. Kesin kayıt hakkı kazanan aday, ilanda belirtilen belgeler ve ilkeleri Senato tarafından
kabul edilen, öğrenci-danışman-Üniversite-kurum/firma tarafından imzalanan bir protokol yap-
mak şartıyla ilanda belirtilen tarihlerde, ilgili programa şahsen veya noter vekâletnameli vekili
aracılığıyla kayıt yaptırabilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür. 

—— • ——
İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir. 

“(3) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri ha-
linde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem
daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden
sayılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında danışmanlık yapacak olan öğretim

üyelerinin çalışma konuları ilgili programlar tarafından ilan edilir. 
(2) Danışmanlık yapacak öğretim üyesi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir.
(3) Kayıt olan öğrencilerin danışman atama işlemlerinin nasıl yapılacağı Senato tara-

fından belirlenir.
(4) Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda ikinci bir danışman, eş danış-

man olarak atanabilir.
(5) Danışman değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın program yürütme kuruluna

yazılı başvurusu, danışmanın, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yö-
netim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da ara-
nır.
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(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanıncaya
kadar program yürütme kurulu tarafından, danışman atanması sonrasında ise danışman tara-
fından yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.   
“(5) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri ha-

linde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem
daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden
sayılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(3) Doktora tez jürisi, danışman ve program yürütme kurulunun önerisi, enstitü ana-
bilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Jüri,
üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışın-
dan olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup ol-
madığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda
jüri altı öğretim üyesinden oluşur. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki ku-
rum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. Enstitü yö-
netim kurulu, ayrıca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğ-
retim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.

(4) Eş danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“MADDE 32 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenci, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile Üniversite-
deki lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabulüne ilişkin hu-
suslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  
“(3) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen li-

sansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim
üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli
yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. An-
cak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite sanayi işbirliği çerçe-
vesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
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İzmir Bakırçay Üniversitesinden:
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlıkta Yapay

Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlıkta Yapay Zeka Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, bu

organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) İlgili anabilim ve bilim dalları: Fen, Mühendislik, Tıp ve İktisadi İdari Bilimler Fa-

kültelerinin ilgili anabilim ve bilim dalları ile ihtiyaç duyulması halinde Rektörün onayı ile

kapsama dâhil edilecek diğer dalları,

ç) Merkez: İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlıkta Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İzmir Bakırçay 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) Sağlıkta yapay zeka çalışmaları için gerekli uygulama ve araştırma laboratuvarlarını

kurmak ve işletmek.

b) Üniversite himayesinde, sağlıkta yapay zeka teknolojileri üretmek, bu alanda pilot

çalışmalar geliştirmek ve yeni fikirlerin prototiplerinin üretilmesini sağlamak.
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c) Sağlıkta yapay zeka teknolojilerini ticarileştirmek ve ihraç etmek için pazara hazır-
lamak, bu konudaki yaratıcı ve disiplinler arası çalışmaları teşvik ve organize etmek.

ç) Merkezin araştırma konularında ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, kongre
ve sempozyumlar düzenlemek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yurt içi ve
yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak ve işbirliğini arttırmak.

e) Alanında kurs ve eğitim programları ile sertifikasyon programları yürütmek, alanda
ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının geliştirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak
ve yaymak.

f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili diğer üniversite, kamu kurum ve sanayi kuruluşları
ile ortak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi labora-
tuvarları oluşturmak, gerekli donanım ve verileri sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hekimlik sanatı klinik tecrübeleri ile oluşan zımni bilgi birikimlerini farklı veri kü-

meleri haline getirip, bu veri kümelerini anlayan ve öğrenen yapay zeka sistemlerine aktararak,
sentezlenmesini sağlamak ve iç görüler elde etmek. Bu şekilde kronik hastalık takibinde kişi-
selleştirilmiş tıp kapsamında yenilikçi uygulamalar geliştirerek morbidite ve mortaliteyi azalt-
mak; tıp öğrencileri için eğitimlerini pekiştirici, hastalar ve hasta yakınları için bilgilenme de-
neyim modaliteleri, uzmanların ve hekimlerin ileri branşlaşmanın getirdiği ortak payda kaybı-
nın önüne geçerek bilgi aktarım yolları geliştirmek.

b) Yazılım tabanlı tıbbi cihaz ürünleri, giyilebilir teknoloji ürünleri mühendisliği, ilaç
buluş ve geliştirme (yeni molekül, biyobenzer) süreçlerinde makine öğrenmesi tekniklerini uy-
gulamak, ticarileştirilecek içerik tabanlı akıllı medikal görüntüleme gibi ürünlerle teşhis hata-
larını azaltmak, erken teşhise yönelik modeller geliştirmek, yardımcı sağlık personeli kaynaklı
tıbbi hataları dünya standartlarının altına indirmek, klinik iş akışlarını kolaylaştırmak, sektör
paydaşlarının maliyetlerini düşürerek sağlık hizmetlerinin verimini arttırmak.

c) Bilimsel ve teknolojik araştırmalarda kullanılmak üzere sağlıkta büyük veri analizi
teknikleri ile efektif hasta kayıt sistemleri kurmak.

ç) Nadir hastalıklar ile ilgili veri tabanı oluşturmak, dünyadaki referans oluşumların
içinde yer almak, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, araştırma yapmak, yürütmek ve
sonuçlandırmak, çığır açabilecek nitelikte yeni tedavi yöntemleri (rejeneratif, genetik, biyonik,
hibrid) buluşlarında yer almak.

d) Merkezin faaliyet alanları il ilgili sertifikalı eğitim ve kurslar düzenlemek, bu konu-
larda kamu ve özel sektörle işbirliği yapmak. 

e) Sağlıkta yapay zeka sistemlerinin geliştirilebilmesi için gerekli donanım ve yazılım
alt yapı yatırımlarını yapmak, bu platformlar üzerinde tıbbi kaynakça literatür bilgisi, işlenebilir
hasta veri kütüphaneleri geliştirmek, bu sistemleri sağlıklı insanlardan, sporculardan, faal sağlık
hizmet kurumlarından sağlanacak veriler ile beslemek, kaynakçası henüz oluşturulmamış mik-
robiyata, metabolomik, farmakogenomik, nutrigenomik ve diğer omik bilim dallarına ait bilgi
ve verileri depolamak ve işlemek.

f) Üniversitelerde yapılacak lisans, lisansüstü ve diğer araştırmalarda alanda gerekli
eğitimin verilmesini, Merkezin laboratuvar, donanım ve diğer olanaklarından yararlanılmasını
sağlamak.
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g) Kamunun ve özel sektörün gereksinim duyduğu araştırmaları planlamak, gerçekleş-
tirmek ve bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek. Yenilik içeren fikirlerin prototiplerini
oluşturmak, sistem ve bileşenlerini tıbbi cihaz ve ilaç sanayi ile birlikte planlanmak, testlerini
gerçekleştirmek ve üretmek.

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak meslek içi ve disiplinlerarası eğitim çalış-
maları yapmak, bu amaçla seminerler, çalıştaylar, eğitimler, tasarım atölye çalışmaları ve kon-
feranslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak. Kamu ve özel sektör
kuruluşları ile birlikte sağlıkta yapay zeka alanında bilinçlendirici etkinliklere katılmak ve bu
alanda yer alan çalışmaları destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor, bülten, proje, kitap,
dergi ve benzeri yayınları yapmak.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında sağlıkta yapay zeka ile ilgili alanlarda çalışma
yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üni-
versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin yönetim organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gün-

demini hazırlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ih-

tiyacını Rektörün onayına sunmak.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Diğer
üyeler, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları bulunan Üniversite bünyesindeki
öğretim üyesi/öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlen-
dirilir.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görev-
lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevden ayrılan, kurumları dışında altı aydan fazla görevlen-
dirilen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere başka bir üye görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir toplanır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
ç) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-
lunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile sağlıkta yapay zeka konu-
sunda çalışan ve konusunda uzman araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Müdürün öne-
risi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en az üç, en çok yedi üyeden olu-
şur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır.
(4) Toplantılarda salt çoğunluk aranır.
Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini de-

ğerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bu-
lunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

b) Sağlıkta yapay zeka ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje
önerileri geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik
ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

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 mevzuat hü-
kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İzmir Bakırçay Üniversitesinden:

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Bakırçay Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlara, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Bakırçay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

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

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İzmir Bakırçay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini, 

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin stratejik planı çerçevesinde belirlenen temel ihtiyaçları ve hedefleri

ile uyumlu olarak uzaktan eğitim ile ilgili; teknik altyapı, araştırma, geliştirme ve uygulama

çalışmaları yapmak ve bu kapsamda yayınlar üretmek. 

b) Akademik birimlerin ve araştırma merkezlerinin uzaktan öğretim teknolojileri ala-

nındaki farkındalığını artırmak, uzaktan öğretim araçlarının etkin ve verimli kullanılması için

eğitimler düzenlemek.
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c) Yeni öğrenme sistemlerinin, teknolojilerinin ve uygulamalarının araştırılması ve bun-

ların üniversite öğrenme materyallerine dönüştürülmesi çalışmalarına ilişkin koordinasyonu

sağlamak.

ç) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu eğitimde e-öğrenme temelli ders ve prog-

ramları geliştirerek e-öğrenme ile desteklemek ve yaygınlaştırmak.

d) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik sertifika programları dü-

zenleyerek bilgiyi topluma yaymak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında uusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler, ka-

mu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile e-öğrenme alanında işbirliği yapmak.

f) Teorik ve uygulamaya yönelik merkezin faaliyet konuları kapsamındaki bilgi biriki-

mini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak.

g) Farklı birimlere veya diğer üniversitelere uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya

da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler ge-

liştirmek.

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek, bilgi

birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili akademik çıktılar üret-

mek.

h) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyar-

layarak uzaktan eğitim sistemlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin stratejik amaç ve hedefleri ile uyumlu olarak uzaktan eğitim kapsa-

mında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler ve eğitim programları planlamak,

düzenlemek, destek vermek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

b) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için

ders içeriklerinin hazırlanmasına ilişkin standartları belirlemek ve gerekli koordinasyonu sağ-

lamak.

c) Faaliyet alanları ile ilgili yazılım otomasyonlarını ve sistem geliştirme projelerini

yürütmek ve/veya paydaşlarla koordinasyonu sağlamak.

ç) Bölgesel ve ulusal kalkınma ve gelişmeye yönelik eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla

yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yoluyla yayınlar yapmak ve gerek-

tiğinde rehberlik etmek.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda ulusal ve uluslararası kurum ve

kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak.

e) Uzaktan eğitim programlarında sunulan altyapının yeterliliği, sistem performansı,

faydalanıcı destek hizmetlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

f) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme, de-

ğerlendirme ve raporlamasını yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek.

g) Merkezin kuruluş amacına uygun değişen ve gelişen koşullar altında uzaktan eğitim

alanındaki diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu statüdeki öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendiri-

lebilir. Müdür, Rektör tarafından görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Merkez çalışmalarını koordine etmek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

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

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına

sunmak.

g) Uzaktan eğitim alanında ulusal ve uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ile

işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu

üyeleri, Müdürün teklifi ile üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi

dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle

yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğun-

luğu ile toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Kararlar

oy çokluğu ile alınır. Müdür gerekli hallerde Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağıra-

bilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Üniversite tarafından açılmasına karar verilen uzaktan eğitim ön lisans, lisans ve li-

sansüstü eğitim programlarını uygulamak.
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c) Çeşitli alanlarda düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim veya mesleki bilgi-beceri prog-

ramlarını, diploma ve sertifika programlarını uygulamak üzere diğer merkezlerle koordinas-

yonu sağlamak.

ç) Toplumsal sorunların çözümüne yönelik sosyal sorumluluk projelerinin uzaktan eği-

tim ile yürütülmesi için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

f) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin

öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde

kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıllığına gö-

revlendirilir. Danışma Kurulu en az üç, en çok yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu, yılda bir kez olağan olarak ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üze-

rine olağanüstü olarak toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması

için Müdüre değerlendirmelerini aktarmak.

b) 5 inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

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

devredebilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8809 

—— • —— 
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8811 
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İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8812 

—— • —— 
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8810 



2 Kasım 2020 – Sayı : 31292 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 

 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8854 

 —— • —— 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8855 
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Giresun 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8785 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YHT TREN SETİNDE KULLANILMAK ÜZERE  
KOLTUK KILIFI VE HALI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/581176 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71509 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
1- İhale konusu malın adı ve miktarı : HT 65006 nolu YHT Tren Setinde Kullanılmak 

Üzere İhtiyaç Duyulan Koltuk Kılıfı ve Halı Temini 
2- İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacı Bayram 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-Altındağ-ANKARA / TÜRKİYE 

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

4- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
17/11//2020 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü 1042 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web 
sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 8824/1-1 
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1 ADET BİPLAN ANJİYOGRAFİ CİHAZI ,1 ADET BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 
CİHAZI ve 1 ADET MR UYUMLU ANESTEZİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Biriminden:  

1 Adet Biplan Anjiyografi Cihazı ,1 Adet Bilgisayarlı Tomografi Cihazı ve 1 Adet MR 
Uyumlu Anestezi Cihazı Alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile 
geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 
kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/579355 
1- İdarenin 
a) adresi : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Çankırı Cad. Çiçek Sok. 
No:3 Ulus Altındağ-ANKARA 

b) telefon ve faks numarası : 0 312 906 13 77 – 0 312 906 29 84 
c) elektronik posta adresi : bapdestek@ybu.edu.tr 
2- İhale konusu malın 
a) niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Biplan Anjiyografi Cihazı, 1 Adet Bilgisayarlı 

Tomografi Cihazı ve 1 Adet MR Uyumlu Anestezi Cihazı 
Alımı 

b) teslim yeri : CIP/Ankara Gümrükleri (Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Proje Yürütücüsünün Göstereceği Yere) 

c) teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 
bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin 
tamamı 150 takvim günü içinde CIP/Ankara 
gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Proje 
Yürütücüsünün Göstereceği Yere nakil/teslimi yüklenici 
tarafından yapılacaktır.) 

3- İhalenin 
a) yapılacağı yer : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Çankırı Cad. Çiçek Sok. 
No:3 Ulus Altındağ-ANKARA 

b) tarihi ve saati : 17.11.2020 Salı Günü Saat: 10.00 
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 Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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

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, 
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu ve eki Birim 
Fiyat Teklif Cetveli 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1- İhale dökümanı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Ulus Altındağ-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk 
Bankası Ankara Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR 42 0001 2009 1940 0006 0000 62 nolu 

IBAN numarasına 100.-Türk Lirası yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın 
alınabilir.  

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 17.11.2020 Salı Günü Saat 10:00‘a kadar Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 
Ulus Altındağ-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9- İstekliler tekliflerini, Mal kalemi-kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için 
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Birim Fiyatlı 

sözleşme imzalanacaktır. 
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 8796/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ahiler Kalkınma Ajansından: 
DÜZELTME İLANI 

13/10/2020 tarih ve 31273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Personel alım ilanımızda 
20 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı, 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma 
Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 

- 2 (İki) Uzman Personel, 
- 1 (Bir) Destek Personeli, 
- 1 (Bir) Hukuk Müşaviri 
alımı yapacaktır. 
T.C. Ahiler Kalkınma Ajansının faaliyet alanına Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde 

illeri girmekte olup merkezi Nevşehir ilinde bulunmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, 
bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır. (Hukuk Müşaviri Ajansın 
merkez hizmet binasının bulunduğu Nevşehir ilinde görevlendirilecektir.) 

Başvuru Tarihleri 30.11.2020 – 11.12.2020 
Başvuru Yeri ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr 
Sınav Yeri Cevher Dudayev Mah. Vatan Cad. No:42/1 
 Merkez / NEVŞEHİR 
 Tel: 0 384 214 36 66 
Sınava Katılmaya Hak Kazananların İlanı 21/12/2020 

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

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

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
d) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
2.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler; 
a) Üniversitelerin Tablo – 1’de belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek 

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

Tablo 1 – Alım Yapılacak Bölümler 
 

Bölüm KPSS Puan Türü 
İstihdam Edilecek 

Personel Sayısı 

Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, 
İşletme, Maliye, Muhasebe ve Finans 
Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri, 

KPSSP 14, 19, 24, 29, 39, 44 
 

2 
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b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-
1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak, 

c) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl 
içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış 
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine 
ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul 
edilmemektedir.) 

2.2. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri; 
Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu 

tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları 
belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.): 

-Doktora / yüksek lisans / ikinci lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans yapmış olmak, 
-Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından 

kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.), 
-Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak. 
-MS Office Programlarını, özellikle Word ve Excel programlarını iyi derecede 

kullanabilmek. 
-Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı, 
-Ajansın faaliyet gösterdiği aşağıda sayılan alanlarda fiilen çalışmış ve bunu 

belgelendirebiliyor olmak, süresi 30 saat / 5 günden fazla olan ve belgelendirebilecek eğitim 
almak veya kursa katılmak. 

1. İç kontrol sistemi, 
2. Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve 

bankacılık, 
3. Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı, 
4. Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyaları, 
5. İnsan Kaynakları, 
6. SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programları, 
7. Stratejik planlama, 
8. Fizibilite hazırlama, 
9. Proje yönetimi, 
10. Devlet destekleri konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak, 
11. Avrupa Birliği destek mekanizmaları konusunda tecrübe sahibi olmak, 
3. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
3.1. Mali İşler Görevlisi İçin Aranan Nitelikler; 
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte veya yüksekokulların İktisat, İşletme, Maliye, 

Muhasebe ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak. 

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak veya En az 5 
(beş) yıl SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde kamu veya özel sektörde iş deneyimine 
sahip olmak. 

3.2. Mali İşler Görevlisi İçin Tercih Nedenleri; 
a) MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek, 
b) Kamu muhasebesi (özellikle Mahalli İdareler Muhasebesi), tek düzen muhasebe 

sistemi, vergi mevzuatı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
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c) Finansal raporlama, bütçeleme, analitik bütçeleme sistemi konularında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

ç) Gelir ve gider takibi yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesinde 

bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

d) En az 5 (Beş) yıl SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde kamu veya özel 

sektörde iş deneyimine sahip olmak, 

4. HUKUK MÜŞAVİRİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

4.1. Hukuk Müşaviri 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 hukuk 

fakültelerinden lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl 

içerisinde en az 70 (altmış) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış 

uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine 

ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul 

edilmemektedir.) 

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi 

itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-

3’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak, 

Tablo 3 – Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Sınav Puanları ve 

Türleri 

Bölüm KPSS Puan Türü İstihdam Edilecek Personel Sayısı 

Hukuk KPSS P4, P5, P6, P7 1 

4.2. Hukuk Müşaviri İçin Tercih Nedenleri; 

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim 

dalı veya bununla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak, 

c) İkinci bir yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul 

edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.) 

ç) Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak. 

5. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 

Başvurular, 30/11/2020 tarihinden başlayarak 11/12/2020 tarihi saat 23.59'a kadar 

ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Ahiler 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 başvuru formunun ilgili bölümlerine 

eklemeleri zorunludur. 

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun 

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

edilmeyecektir. 

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi Tablo-4’te 

yer almaktadır: 
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Tablo 4 – Başvuruda Sunulacak Belgeler 

# Belge 

Uzman 
Personel ve 

Hukuk 
Müşaviri 

Destek 
Personeli 

1 Başvuru formu Z Z 

2 Özgeçmiş ve fotoğraf Z Z 

3 
Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi, noter onaylı 
sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti 

Z Z 

4 KPSS sonuç bilgileri Z T 

5 
İş tecrübelerini gösterir SGK veya ilgili kurumdan 
alınacak hizmet belgesi 

T T 

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

T T 

7 
YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen 
uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

Z T 

8 Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi Z Z 

9 
Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, terhis veya 
muaf) gösteren belge 

Z Z 

10 
Yukarıda ilgili bölümlerde tercih sebeplerini taşıdığını 
gösterir diğer belgeler 

T T 

Z: Zorunlu  T: Tercihe bağlı  GD: Gerekli değil 
ÖNEMLİ:  
Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular kesinlikle dikkate 

alınmayacaktır. 
Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile ilgisiz başvurular da değerlendirmeye 

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

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman ya da Hukuk Müşavirliği 
pozisyonundan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul 
edilmeyecektir). 

UYARI: 
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 feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep 
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 

6. SINAV YERİ ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
Ajansa yapılan başvurular, Ajans tarafından değerlendirildikten sonra adayların KPSS 

puan sıralaması temel alınarak 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 internet sitesinde ilan edilir. 
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Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına 

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

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

verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. 

Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 

21/12/2020 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesinde (www.ahika.gov.tr) ilan edilecektir. 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından 

itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir 

hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne 

kadar uzatılabilir. 

Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları  

Personelin Unvanı 
Alınacak Personel 

Sayısı 

Sözlü Sınava Çağrılacak 

Aday Sayısı 

Hukuk Müşaviri – (Hukuk) 1 kişi 5 kişi 

Uzman Personel – (Ekonomi, Ekonomi ve 

Finans, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe 

ve Finans Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri) 

2 kişi 10 kişi 

Destek Personeli – (Mali İşler Görevlisi) 1 kişi 5 kişi 

7. SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 

Sınav, Ajans merkez hizmet binasında (Cevher Dudayev Mahallesi, Vatan Caddesi 

No:42/1, Merkez/Nevşehir) sözlü (mülakat) olarak yapılacaktır. Sözlü sınav tarihleri Ajansımız 

internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır. 

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye 

yetkili olup bu değişiklikler de Ajansımız internet sitesinden duyurulacaktır. 

Sınava girmeye hak kazanan bütün adaylar, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport 

veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. 

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 

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) 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. 
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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 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. 

9. GÖREVLENDİRME 
Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi 

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

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün 
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 4857 sayılı İş Kanuna göre belirsiz 
süreli iş sözleşmesi yapılır. 

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen 
görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili 
yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel 
Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna 
sunulur. 

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, 
Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. 
Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

10. ÇALIŞMA KOŞULLARI 
Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi olup Ajansta istihdam edilen personele, 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama 

Kurulu kararı ve ilgili mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulu’nca belirlenecek ücret ödenecektir. 
11. BİLGİ ALMA 
İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. 
Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir: 
Tel :  0 384 214 36 66 
E-posta  : info@ahika.gov.tr 
Kamuoyuna İlanen Duyurulur. 8759/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan  
ENERJİ UZMAN YARDIMCISIALIMI SINAV DUYURUSU 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 07-18 Aralık 2020 tarihleri arasında 30 
(Otuz) adet kadro için Enerji Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yapılacaktır. 

I) SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yazılı genel şartları taşımak, 
b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü (01/01/2020) itibarıyla otuz beş 

yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir), 
c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış (A) grubu kadrolar için yapılan 

Kamu Personel Seçme Sınavından (2019 ve 2020 yılında yapılan KPSS), (V) inci maddede yer 
alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, giriş sınav 
duyurusunda yer alan usulle belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak, 

ç) En az dört yıl süreli eğitim veren ve (V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen fakülte 
veya ilgili bölümler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından bu fakülte veya ilgili bölümlere denkliği 
onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.  

II) BAŞVURU TARİHLERİ 
Giriş sınavı başvuru tarihleri: 09-16 Kasım 2020 
III) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR  
Giriş sınavına başvuru; 
Son başvuru tarihi olan 16 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 23:59‘a kadar Kurum 

https://www.epdk.gov.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir 
şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve 
mezuniyet belgelerini ((V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen fakülte veya ilgili bölümlere 
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış fakülte veya okullardan mezun olanların 
ayrıca denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur. 
Denklik belgesi olmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Kurum https://www.epdk.gov.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" 
doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacak olup, ilanda belirtilen 
şartlara uygun olmayan,  başvurular ile Kuruma elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

(V) inci maddedeki tabloda yer alan kontenjanların 4 (dört) katı aday sınava çağrılacaktır. 
Aranılan nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen her bir kontenjana ait KPSS puan 
türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Bu şekilde 
belirlenen sayıda aday tutanakla tespit edilecek ve giriş sınavına katılma hakkını elde edecektir. 
Her bir kontenjana ait KPSS puan türü itibarıyla, en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip 
diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. 

IV) SINAVA GİRECEK ADAYLARIN İLAN EDİLMESİ VE KİMLİK İBRAZI 
Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi Kurum https://www.epdk.gov.tr 

internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sınavda, kimlik 
tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik 
belgesi bulundurulması zorunludur. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. 

V) ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR 
Giriş sınavı yapılacak 30 (otuz) adet Enerji Uzman Yardımcısı kadrosunun öğrenim 

dalları itibarıyla dağılımı, KPSS puan türleri, asgari puan, kontenjanlar ve sınava çağrılacak aday 
sayıları aşağıdaki şekildedir:  
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Öğrenim Dalları 
KPSS 
Puan 
Türü 

Asgari 
Puan 

Kontenjan 
Sınava 

Çağrılacak 
Aday Sayısı 

Fakültelerin, İşletme / İktisat / Kamu 
Yönetimi / Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi / Maliye / Uluslararası 
İlişkiler/ Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler / Enerji Yönetimi Bölümleri 

KPSSP32 80 8 32 

Hukuk Fakültesi KPSSP4 80 7 28 

Elektrik Mühendisliği / Elektrik - 
Elektronik Mühendisliği 

KPSSP2 80 7 28 

Makine Mühendisliği KPSSP2 80 3 12 

Kimya Mühendisliği KPSSP2 80 2 8 

Endüstri Mühendisliği / İşletme 
Mühendisliği 

KPSSP2 80 1 4 

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği KPSSP2 80 1 4 

Enerji Mühendisliği / Enerji Sistemleri 
Mühendisliği 

KPSSP2 80 1 4 

TOPLAM   30 120 

 
VI) GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ  
Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak 

No:4 06510 Çankaya/ANKARA) adresinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek 
Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü olarak yapılacaktır. 

VII) GİRİŞ SINAVI KONULARI 
Sınav, Kurumun görev alanına giren temel konular ile mezuniyet durumu dikkate alınarak 

mesleki alan bilgisi konularından yapılacaktır. 
(V) inci maddede yer alan tabloda mühendislik fakültesi bölümleri haricindeki fakülte 

veya ilgili bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları aşağıdaki şekildedir: 
a) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para ve Banka, Uluslararası İktisat, 

İstatistik, Ekonometri (Genel bilgiler), Türkiye ve Dünya Ekonomisi. 
b) İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Genel Muhasebe, 

Muhasebe ve Finansman, Mali Tablolar Analizi, Üretim ve Pazarlama, Mikro İktisat, Makro 
İktisat. 

c) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi 
Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Genel Muhasebe. 

ç) Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Anayasa Hukuku, İdare 
Hukuku, İdari Yargı, Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, 
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar. 

d) Enerji Yönetimi Grubu: Enerji Yatırımları Yönetimi, Enerji Şebeke Topolojisi, 
Sürdürülebilir Enerji ve Çevre Politikaları, Enerji Üretim Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları, Enerji Jeopolitiği ve Türkiye, Enerji Piyasaları ve Ticareti. 

e) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel 
Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar 
Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), 
İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler). 
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Kurumun görev alanına ilişkin konular; Kurumun görev ve yetkileri, Kurum teşkilat 
kanunu, elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin temel kanunlar, veri ve politikalar, 
Türkiye’de enerji yönetimi, Türkiye’nin enerji politikaları, uluslararası enerji politikaları, 
uluslararası enerji örgütlenmesi. 

(V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen mühendislik fakültelerinden mezun olanlar 
için giriş sınavı alan bilgisi konuları fakülte veya ilgili bölümlerin müfredatı dikkate alınarak 
belirlenecektir. 

VIII) ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Giriş Sınavında adaylar;  
a) (VII) nci maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,  
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, Komisyon üyeleri tarafından (a) bendi için elli 

puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek ve 
verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi 
kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam 
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

IX) SINAV SONUÇLARI VE SONUÇLARA İTİRAZ 
(VIII) inci maddede yer alan usulle belirlenen sözlü sınav notu, adayların giriş sınavı 

başarı puanı olacaktır. Giriş sınavında başarılı olabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır.  
Sınav sonuçlarına göre (V) inci maddede yer alan tablodaki kontenjan baz alınıp ayrı ayrı 

başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, öğrenim 
dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı (kontenjan) kadar asıl adayın isimleri belirlenecektir. 
Başarılı adayların notlarının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte 
yer alacaktır.  

Giriş sınavı sonuçları Kurum https://www.epdk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. 
Ayrıca, sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylara, sınav sonucu yazılı 
olarak bildirilecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olması 
halinde sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. 

Sınav sonuçlarının Kurum https://www.epdk.gov.tr internet adresinde ilan edilmesinden 
itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. İtirazlar bu sürenin bitiminden 
itibaren Komisyon tarafından en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. İtiraz 
sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar 
kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.  

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 
müktesep hak teşkil etmez. 

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış 
olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu 
görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilecektir. 

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurum https://www.epdk.gov.tr 
internet adresinden yapılacaktır. 

İlan olunur. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Adres: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 

06510 /Çankaya/ANKARA) 
Tlf : 0(312) 201 4000 - 4001- 4002 8763/1-1 
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.  

1- Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli 

doçentlik belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti,  yayın listesini ve bilimsel çalışma 

ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 

takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu 

hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.) 

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde 

özgeçmişini, tasdikli doktora belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti,  yayın listesini 

ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak 

üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, 

kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

GENEL AÇIKLAMALAR  

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir.  

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve 

ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.  

3. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.  

4. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.  

5. İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.  

Başvuru Yeri : 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Gaziantep 

İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta 

ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan 

başvurular ve posta ile yapılan başvurular zamanında gelmediği takdirde dikkate alınmayacaktır.) 

* İlan ile ilgili detaylar ve başvuru formuna www.gibtu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

Birimi Bölümü Program/ABD Unvanı Der. Adet Açıklama 

İslami İlimler 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 
Hadis 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Hadis ve Haber alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

İslami İlimler 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 
Tefsir 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Kur’an lügatı alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

İslami İlimler 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 

Kelam ve İslam 

Mezhepleri 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Emr-i Bil-maruf alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 2 Kasım 2020 – Sayı : 31292 

 

İslami İlimler 

Fakültesi 

Felsefe ve Din 

Bilimleri 
Din Bilimleri 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında 

doktorasını yapmış olup, İbni Haldun 

hakkında çalışmalar yapmış olmak. 

İslami İlimler 

Fakültesi 

İslam Tarihi ve 

Sanatları 
İslam Tarihi 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Hz. Ömer dönemi ile ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bil. 

Fakültesi  

Temel Bilimler  
Temel Bilimler 

(Matematik) 

Dr.Öğr. 

Üyesi 2 1 
Fark denklemlerinin spektral problemleri 

üzerine çalışmaları olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bil. 

Fakültesi  

Temel Bilimler  
Temel Bilimler 

(Fizik) 
Doçent 2 1 

Fizik alanında Doçenliğini almış olup, 

Nükleer fizik kurumsal ve ab initio 

alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bil. 

Fakültesi  

Temel Bilimler 
Temel Bilimler 

(Kimya) 

Dr.Öğr. 

Üyesi 3 1 Yakıt hücreleri ile ilgili çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi  
Hemşirelik Hemşirelik 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Hemşirelik Anabilim Dalında doktorasını 

yapmış olup, Meme Kanseri Risk 

Değerlendirme üzerine çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi  
Ebelik Ebelik Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Halk Sağlığı Bilim 

alanında almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi  
Ebelik Ebelik 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Ebelik veya Hemşirelik Anabilim Dalında 

Doktorasını yapmış olmak, Doğum Öncesi 

Hazırlık Eğitici Eğitimi sertifikasına sahip 

olmak. 

 8701/1/1-1 

—— • —— 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

 A) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 

şarttır. 

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri 

ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme 

aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 



2 Kasım 2020 – Sayı : 31292 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

3-Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki 

esaslara göre değerlendirilecektir: 

- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun 

eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.  

- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır. 

- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun 

eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. 

- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu 

dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu 

kullanılacaktır. 

- Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu 

dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu 

kullanılacaktır. 

4-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. 

5-14/03/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 09/11/2018 

tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının 

en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, 

bu Yönetmeliğin 7’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz 

yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu 

kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını 

tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını 

tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz. 

 

B) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 

1-Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin 

eksizsiz şekilde doldurulduğu Başvuru formu  

2-Özgeçmiş 

3-ALES Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı ) 

4-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi  

5-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan 

onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı) 

6-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti 

veya karekodlu e-Devlet çıktısı ) 

7- Lisansüstü (İlana göre yüksek lisans ve/veya doktora) Öğrenci Belgesi (e-Devletten 

alınan karekodlu başvuru tarihi itibarıyla alınmış öğrenci belgeleri ön değerlendirme aşamasında 

kabul edilir. e-Devlet harici öğrenci belgeleri, mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış 

ıslak imzalı/mühürlü olmalıdır.) 

8-Nüfus Cüzdan fotokopisi 
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9-1 (bir) adet vesikalık fotoğraf 

10-İlan özel şartına bağlı olarak tecrübe belgesi isteniyorsa (Çalışılan işyerinden alınan, 

çalışılan alanı ve tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınacak belgenin de 

eklenmesi gerekmektedir.) 

 

ÖNEMLİ NOTLAR  

Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru 

tarihine kadar Başvuru yapılacak ilandaki ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir. (Postadaki 

gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)  

Onaylı istenen belgelerin, Noterden, e- devletten alınmış barkotlu çıktı veya Resmi 

Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.  

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.  

Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir 

tebligat yapılmayacaktır.  

Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların 

tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır. 

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 

İLK BAŞVURU TARİHİ 02.11.2020 

SON BAŞVURU TARİHİ 16.11.2020 

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ 20.11.2020 

GİRİŞ SINAVI TARİHİ 26.11.2020 

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH 01.12.2020 

 

Sonuçların ilan edileceği internet adresi: http://www.gibtu.edu.tr 

Müracaat adresi: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, 

Beştepe Mah. 192090 Nolu Cad. 27010 Şahinbey/GAZİANTEP 

 

İlan No Birimi Bölümü 
Program/ 

ABD 
Unvanı Der. Adet Ales Y.Dil Açıklama 

2020/01 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ebelik Ebelik 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

verecek) 

4 1 

 

70 

 

50 

Ebelik veya Hemşirelik 

Anabilim Dalında tezli 

Yükseklisans yapmış olup, 

alanında en az 5 yıl tecrübeli 

olmak. 

 8701/2/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

A) Genel Hususlar:  

1- Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr 

internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak 

başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk 

iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.  

2- Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü 

talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul 

edilecektir.  

3- Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru 

esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri 

kabul edilmeyecektir.  

4- Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi 

için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.  

5- İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü 

taleplerinde, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri 

arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu 

belirlenecektir.  

6- Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp 

taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil 

şartı vb. belgelerini Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir. 

Belge teslim tarihi ve yeri, üniversitemiz resmi internet sitesinden (www.istanbul.edu.tr ve 

www.personel.istanbul.edu.tr) adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya 

yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler 

dâhil edilebilecektir.  

7- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü 

talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, işi reddeden 

veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.  

8- Yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan 

birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi 

taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların 

başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas 

alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus 

Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine 

ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.  

9- Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz 

hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile Üniversitemiz yasal işlem 

yapma hakları saklıdır.  
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B) Özel Hususlar:  

1- Türk vatandaşı olmak.  

2- 18 yaşını tamamlamış olmak. 

3- İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi 

itibariyle mezun olmak.  

4- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen 

bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 

güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.  

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak.  

6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.  

7- Talep şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları alım sürecinin 

hangi aşamasında olursa olsun reddedilecektir.  

8- Göreve başlayacak personellerin görevini yapmasına Hastane Hizmetlisi (Hasta, Yaşlı 

Bakımı ve Temizliği Hizmetleri) için: Üniversitemiz hastanelerindeki hastaların taşınmasına, 

pozisyon verilmesine, temizliği ile basit bakımı ile hasta numunelerinin taşınmasına, 

dağıtılmasına ve arşivlenmesine yönelik hizmetler ile benzeri nitelikteki diğer hizmetlere ilişkin 

işler) engel sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine 

göre işlem yapılacaktır.  

9- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğe eklenen geçici madde 6'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek 

kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı doğrudan kura çekimi 

ile belirler denildiğinden noter kurasında isminin çıkması.  

10- Haftalık 45 saati aşmayacak şekilde ilgili birim yönetimi tarafından belirlenecek 

saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu 

bulunmamak  

11- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.  

12- Alınacak sürekli işçi kadroları:  

11 Kişi Hastane Hizmetlisi (Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı) İçin Aranan Özellikler  

1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta 

bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire 

yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olması. 

2. 35 yaşını doldurmamış olmak.  

C) Kura Tarihi ve Yeri  

1. 26 Mart 2020 tarihli 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmeliğin “Geçici 6 maddesinde 2020 yılı içerisinde Devlet Üniversiteleri Sağlık 



2 Kasım 2020 – Sayı : 31292 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere temizlik 

hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, 

sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenir. Bu durumda, öncelikler dahil olmak 

üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı 

kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Rektörlükçe yapılacak değerlendirme 

neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz 

yedek adaylar işe alınır.” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır. 

2. Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 12.11.2020 Perşembe günü 

(www.istanbul.edu.tr ile www.personel.istanbul.edu.tr ) internet adresinde DUYURULAR 

kısmında yayınlanacaktır.  

3. Noter huzurunda kura çekimi 18.11.2020 Çarşamba günü saat 11:00’de İstanbul 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu 34116 Beyazıt Fatih-İSTANBUL 

adresinde yapılacaktır.  

4. Pandemi sebebi ile kura çekiminin yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Ancak kura 

çekimini takip etmek İsteyen adaylar 12.11.2020 Perşembe günü (www.istanbul.edu.tr ile 

www.personel.istanbul.edu.tr ) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayımlanacak olan 

linkde yer alacak internet adresinden kura çekimini canlı olarak takip edebileceklerdir.  

Kura sonuçları takip eden günlerde (www.istanbul.edu.tr ve www.personel.istanbul.edu.tr) 

internet adresinde DUYURULAR kısmında yayımlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul 

edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

D) Kura Sonucu Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler  

1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi  

2. 6 Adet Vesikalık fotoğraf.  

3. Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi 

üzerinden evrak teslim tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)  

4. Sağlık Raporu,  

5. SGK’dan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespit Belgesi (Barkodlu olarak e-devlet 

üzerinden alınabilir) (Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı olmayanlarda kayıt sorgulamasını 

barkodlu boş sayfa olarak temin etmeleri gerekmektedir) 

6. Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi (BARKODLU e-devlet çıktısı kabul edilir.)  

7. Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (BARKODLU e-devlet çıktısı kabul 

edilir.)  

E) Göreve Başlama İşlemleri  

Kura çekimi sonucu, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe 

başlamayanlar, 

4857 sayılı iş kanununda belirlenen deneme süresi içerisinde; işten ayrılanlar, görevde 

başarısız olanların ve gerekli şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek listenin 

ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.  

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda 

belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda 

bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. 8813/1-1 
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İzmir Kalkınma Ajansından: 

PERSONEL ALIM İLANI 

İzmir Kalkınma Ajansı, 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar 

ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile 

“Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde 3 (üç) Uzman Personel, 1 

(bir) İç Denetçi ve 2 (iki) Destek Personel istihdam edecektir. 

 

Başvuru Tarihleri : 23 Kasım 2020 - 4 Aralık 2020 

Başvuru Yeri : ajanssinajbasvuru.sanayi.gov.tr 

Sözlü Sınava Katılmaya Hak 

Kazanan Adayların İlan Tarihi 

: 11 Aralık 2020 

Sınav Yeri : İzmir Kalkınma Ajansı 

Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 

35210 Gümrük Konak İZMİR 

Telefon  : 0232 489 81 81 (Dahili: 174) 

E-posta : ik@izka.org.tr 

İlan ve Sınav Sonuçlarının 

Duyurulacağı Adres 

: www.izka.org.tr 

 
1. İŞE ALINMADA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 
a. Türk vatandaşı olmak, 
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c.Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

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

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

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları aranır. 
2. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI  
2.1. İç Denetçi için Sınava Giriş Şartları 
Ajansımızda iç denetim faaliyetlerinin uluslararası standartlar ve kamu iç denetim 

standartlarına uygun şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi amacıyla 1 (bir) iç denetçi 
istihdam edilecektir. İç denetçi olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları aşağıda 
belirtilmiştir; 

a. Yükseköğretim kurumlarından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans derecesiyle mezun olmak, 

b. Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, Yabancı Dil Sınavı’nda (YDS) İngilizce 
dilinden asgari 60 (altmış) puan veya YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği 
bulunan başka bir sınavdan asgari 60 (altmış) puana karşılık gelen bir puan almış olmak, 

c. Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış 
olmak, 

ç. Kamu İç Denetçi Sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim 
sertifikalarından birine sahip olmak. 
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3. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

3.1. Uzman Personel için Sınava Giriş Şartları 

Ajansımızın TR31 İzmir bölgesinin gelişimine yönelik yürüttüğü yeşil ve mavi dönüşüm 

odağındaki çalışmalarda yer almak üzere 3 (üç) uzman personel istihdam edilecektir. Uzman 

personel olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları ve tercih nedenleri aşağıda 

belirtilmiştir; 

a. Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak,  

b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında 

lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) mezun oldukları 

öğrenim dallarına göre Tablo-1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış 

olmak, 

c. Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, YDS’de İngilizce dilinden asgari 70 

(yetmiş) puan veya YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir 

sınavdan asgari 70 (yetmiş) puana karşılık gelen bir puan almış olmak. 

 

Mezun Olunan Bölüm KPSS Puan Türü 
Alınacak 

Personel Sayısı 

Biyosistem Mühendisliği 

P1 1 

Çevre Mühendisliği 

Tarım Ekonomisi 

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği 

Tarımsal Biyoteknoloji 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği  

P1 1 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

Endüstri Mühendisliği 

Makine Mühendisliği 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 

İktisat 

P1 1 

İstatistik 

İşletme 

Kamu Yönetimi  

Maliye 

Matematik 

Tablo-1 Uzman Personel için Alım Yapılacak Bölümler 

 

3.2. Uzman Personel için Tercih Nedenleri 

Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların 

değerlendirmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir.  

a. Tablo-1’de belirtilen bölümler ile bölgesel kalkınma, girişimcilik, yeşil büyüme, mavi 

büyüme, yeni nesil tarım teknolojileri, yeni nesil üretim teknolojileri, kaynak verimliliği, 

yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi, yöneylem, karar verme teknikleri, veri bilimi, veri analitiği 

konularında yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak, 
b. İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak. 
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4. DESTEK PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

Ajansımızda bilgi işlem süreçlerinin yönetilmesi amacıyla 1 (bir), mali işler kapsamındaki 

işlerin yürütülmesi amacıyla da 1 (bir) olmak üzere 2 (iki) destek personel istihdam edilecektir. 

Destek personel olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları ve tercih nedenleri 

aşağıda belirtilmiştir; 

4.1. Bilgi İşlem Personeli için Sınava Giriş Şartları  

a. Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar 

Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri bölümlerinden mezun olmak, 

b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında ön 

lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden en az 

70 puan almış olmak veya başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu 

kesimi veya özel kesimde ilgili alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak. 

4.2. Bilgi İşlem Personeli için Tercih Nedenleri  

Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların 

değerlendirmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir.  

• Sistem yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak, 

• Sanallaştırma mimarilerinin (VMware & Hyper-V) kurulumu ve yönetimi konusunda 

bilgi sahibi olmak, 

• İleri seviyede Microsoft Windows Server 2008/2012/2016 işletim sistemleri kurulum ve 

yönetimi konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak, 

• Linux Sunucu işletim sistemleri kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 

• Active Directory, DNS, GPO, DHCP, IIS servislerinin kurulum ve yönetimi konusunda 

bilgi sahibi olmak, 

• Exchange 2016+ ve Office 365 kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 

• Network mimarisi (WAN/LAN, TCP/IP, SMTP, VPN) ve yönetimi konusunda bilgi 

sahibi olmak,  

• Firewall, IPS/IDS konularında bilgi sahibi olmak, 

• HP, Dell, IBM sunucu donanımları konusunda bilgi sahibi olmak, 

• Veri depolama sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

• Yedekleme sistemi programları konusunda bilgi sahibi olmak, 

• Antivirüs, Spam Protection, vb. güvenlik ürün ve teknolojileri konularında bilgi sahibi 

olmak, 

• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi 

ve ITIL konularında bilgi sahibi olmak, 

• İş sürekliliği ve felaket kurtarma senaryoları, mimarisi ve altyapı yönetimi konularında 

bilgi sahibi olmak, 

• Yabancı sistem üreticileri ile iletişim kurabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip 

olmak. 

4.3. Mali İşler Personeli (1 Kişi) için Sınava Giriş Şartları  

a. Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme fakülteleri 

ile bünyesinde idari bilimler programı bulunan fakülte ve yüksekokulların çalışma ekonomisi ve 

endüstri ilişkileri, iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye ile muhasebe bölümlerinden mezun 

olmak,  
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b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında 
lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P48 puan türünden en az 
70 puan almış olmak veya başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu 
kesimi veya özel kesimde ilgili alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak. 

4.4. Mali İşler Personeli için Tercih Nedenleri 
Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların 

değerlendirmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir.  
• Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahip veya stajını tamamlamış olmak, 
• Gelir ve gider takibi yapılmasında, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin 

yürütülmesinde deneyim sahibi olmak, 
• Kamu Muhasebe Sistemi ve Kamu İhale Kanunu’nda tanımlanan satın alma süreçleri 

konusunda deneyim sahibi olmak. 
5. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
Başvurular, 23 Kasım 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 4 Aralık 2020 

saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan İzmir Kalkınma Ajansı 
sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.  

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili 
bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup 
ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir.  

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. 

 

SN Belge 
Uzman 

Personel 
Destek Personeli İç Denetçi 

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf Z Z Z 

2 Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi Z Z Z 

3 KPSS sonuç bilgileri 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 T Z 

6 
YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen 
uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

Z GD Z 

7 Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi Z Z Z 

8 
Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, terhis veya muaf) 
gösteren belge 

Z Z Z 

9 
Yukarıda ilgili bölümlerde belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını 
gösterir diğer belgeler 

T T GD 

Z: Zorunlu  T: Tercihe Bağlı  GD: Gerekli Değil 

Tablo 2. Başvuru Kontrol Listesi 
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6. BAŞVURU ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI AÇIKLAMALAR  

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.  

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. Bu gibi durumları tespit edilenlerle iş sözleşmesi yapılmış 

olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler haklarında 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.  

Yabancı dil sınav eşdeğerliklerinin tespitinde ÖSYM tarafından ilan edilen güncel 

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosu dikkate alınacaktır.  

Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde 

İngilizce olarak tamamlamış olmak, yabancı dil şartından muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların 

başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.  

7. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAVIN ŞEKLİ VE YERİ  

Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ve deneyim yılı ile başvuran adaylar için Tablo-3 

ve Tablo-4’te yer alan değerlendirme kriterleri esas alınarak yapılır. Puan sıralaması dikkate 

alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak personel sayısının 5 (beş) katı 

aday giriş sınavına girmeye hak kazanır ve ilanen Ajansın internet sitesinde yayımlanır. 

Değerlendirme sonucu, puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da giriş sınavına davet edilir. 

İnternet sitesinde yapılan ilanın dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından 

itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir 

hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne 

kadar uzatılabilir.  

Sınav, Ajans Genel Sekreterliği’nde sözlü (mülakat) olarak Ajansın internet sitesinde ilan 

edilen tarihlerde yapılacaktır. Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav 

tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır. 
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Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

KPSS Puanı 

40 

Deneyim Yılı (Belgelenmek Kaydıyla)* 

YDS Puanı  40 

Yüksek Lisans  4 

Doktora  8 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 4 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika*** 4 

Tablo 3. Uzman Personel ve İç Denetçi Değerlendirme Kriterleri 

 

* Puanlamada, giriş şartı olan 5 (beş) yıl çalışma deneyimi 80 puan olarak hesaba katılır, 

devam eden her bir yıl çalışma deneyimi için de ilave 2 puan eklenerek hesaplama yapılır. 

** 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 

sertifikaların belgelendirilmesi gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam 

puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

 

Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

KPSS Puanı 

80 

Deneyim Yılı (Belgelenmek Kaydıyla)* 

Yüksek Lisans  10 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika** 10 

Tablo 4. Destek Personeli Değerlendirme Kriterleri 

 

* Puanlamada, giriş şartı olan 5 (beş) yıl çalışma deneyimi 70 puan olarak hesaba katılır, 

devam eden her bir yıl çalışma deneyimi için de ilave 2 puan eklenerek hesaplama yapılır. 

** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 

sertifikaların belgelendirilmesi gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam 

puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 
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8. SINAV VE SONUÇLARIN 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. 

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 
Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden asgari 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı 
olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak 
üzere sıralama yapılarak, 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 göreve davet edilir. Bu kişiler 
hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 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 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. Sınav kazanan adaylara göreve başlama çağrısı ile birlikte yazılı bildirim 
yapılır. 

9. 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 iş 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 belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır. 
Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin iş sözleşmesi, Yönetim 
Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı 
günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

10. BİLGİ ALMA  
Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:  
Telefon: 0232 489 81 81 (Dahili: 174)  
E-posta: ik@izka.org.tr  
Kamuoyuna İlanen Duyurulur. 8711/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlıkta Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Uzaktan Eğitim 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.


