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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesinde diş hekimliği eğitimi alan öğrenciler ile ilgili eğitim ve yönetim birimlerince uygulanacak usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim dalı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir anabilim dalını,
b) Anabilim dalı kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
bünyesinde yer alan her bir anabilim dalına ait anabilim dalı kurulunu,
c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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ç) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,
d) Dekan: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
e) Ders: Her türlü eğitim-öğretim faaliyetini,
f) Dönem koordinatörü: Dekan tarafından her dönem için görevlendirilen ve ders, ders
kurulları, klinik/klinik öncesi uygulama eğitim-öğretim programlarını, sınavlarını koordine
eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesini,
g) Fakülte: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ğ) Fakülte Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,
h) Klinik eğitim: Kliniklerde yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerinin hepsini,
ı) Komisyon: Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonunu,
i) KUEDS: Klinik uygulama eğitim dönemi sınavını,
j) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan dersleri,
k) Öğrenci: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisini,
l) Öğretim elemanı: Öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerini,
m) ÖİDB: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
n) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,
ö) Sınıf: Fakültedeki her bir sınıfı,
p) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
r) Üniversite Yönetim Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
s) Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Yatay Geçiş, Öğrenci Statüsü, Öğrenci Katkı
Payı/Öğrenim Ücreti, İlişik Kesme ve Ders Muafiyetleri
Kayıt ve kabul
MADDE 5 – (1) Fakülteye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları, Rektörlük tarafından belirlenen ve ilan edilen
günlerde yapılır. Zamanında başvurmayan ve istenilen belgeleri tamamlayamayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder. Öğrenciler yeni kayıt yenileme işlemini şahsen veya noter tasdikli yetki
belgesi verdikleri vekilleri aracılığıyla yaparlar.
Yatay geçiş
MADDE 6 – (1) Fakülteye, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçiş yapılabilir. Yatay
geçişler sadece güz yarıyılı başında gerçekleştirilir. Yatay geçişe ve ders muafiyetine Yönetim
Kurulu karar verir. Bu öğrencilerin eğitim programına intibakları Yönetim Kurulunca yapılır.
Öğrenci statüsü
MADDE 7 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her eğitim
yılının/yarıyılının başında kaydını yaptırmış/yenilemiş ve katkı payı/öğrenim ücretini ödemiş
olması gerekir.
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Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 8 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi
ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen miktarlarda katkı payını/öğrenim ücretini
akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdürler. Katkı payını/öğrenim ücretini
süresi içinde ödemeyenler ve mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler o dönem
için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Kayıt yenileme
MADDE 9 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde,
öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra kaydı yenilenir. Kaydını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği takdirde ders
alma bırakma günlerinde kayıt yaptırabilir. Kaydını belirlenen sürede yenilemeyen öğrenci o
yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik hakkından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciye atanan danışmanın ders programını onaylaması ile öğrenci o dersi alabilir.
(2) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Öğrenciler kayıt yenileme işlemini şahsen veya noter tasdikli yetki belgesi verdikleri vekilleri aracılığıyla yapar.
(3) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen
süreler içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler de her dönem başında Cumhurbaşkanınca
öngörülen ücreti ödeyerek ders kaydını yeniler. Bu durumdaki öğrencilerin teorik, klinik öncesi
uygulama eğitimi, klinik eğitim, saha çalışmaları ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Kayıt dondurma
MADDE 10 – (1) Aşağıda belirtilen gerekçelerden birinin bulunması halinde, öğrencinin veya noter tasdikli yetki belgesi verdikleri vekillerinin yazılı talebi üzerine, Yönetim Kurulunun kararıyla öğrencinin kaydının dondurulmasına karar verilebilir:
a) Öğrencinin, heyet raporu ile belgelenmiş uzun süreli sağlık sorununun olması.
b) Öğrencinin kendisinin veya birinci derece yakınları olan anne, baba, kardeş, eş veya
çocuğundan birinin doğal bir afete maruz kalması ve öğrencinin bunu belgelemesi.
c) Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığının olması ve bunlara bakacak
başka kimsenin bulunmaması hali.
ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.
d) Öğrencinin tutukluluk veya mahkumiyet hali.
e) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.
f) Öğrencinin eğitim-öğretimine katkıda bulunacak en fazla iki yarıyıl/bir yıl yurt içinde
veya yurt dışında burs, staj ve araştırma imkânının doğması.
(2) Birinci fıkrada öngörülemeyen ancak ilgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli
kabul edeceği ve en çok iki yarıyılı aşmayacak diğer gerekçelerin ortaya çıkması halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir.
(3) Bir öğrenci öğrenim süresince toplamda, en çok normal öğrenim süresinin yarısı
kadar kayıt dondurabilir. Ancak birinci fıkrada gösterilen nedenlerin devamı halinde Yönetim
Kurulunca kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.
(4) Kayıt dondurma başvurusunun, en geç yarıyıl ders başlangıç tarihinden itibaren bir
ay içinde yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süre bittikten sonra
yapılacak başvurular işleme konulmaz. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir seferde bir yarıyıldan az olamaz.

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

18 Kasım 2019 – Sayı : 30952

(5) Gerekçesi kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle başvurmaları halinde, takip eden yarıyıldan itibaren ilgili Yönetim Kurulu kararıyla eğitim-öğretime devam edebilirler.
(6) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.
(7) Kayıt donduran öğrencilerden kayıtlarını dondurdukları o yıl için katkı payı alınmaz.
Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar
iade edilmez.
İlişik kesme
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin ilişiğinin kesilmesine ilişkin
şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrencinin kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olması.
b) Öğrencinin öngörülen ilk kayıt-kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve sunduğu belgelerin veya verdiği bilgilerin yanlış ya da eksik olduğunun tespit edilmesi.
c) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olması.
ç) Öğrencinin başka bir üniversiteye yatay geçiş yapması.
d) Öğrencinin vefat etmesi.
e) Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payını/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri
kesilebilir. Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.
Ders muafiyetleri
MADDE 12 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran, kurumlar arası-kurum içi yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrenci, daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak
için kayıt yaptırdığı öğretim yılının/yarıyılın başlamasından itibaren en geç iki hafta içerisinde
Yönetim Kuruluna transkripti ile başvurur.
(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 28 inci maddede belirtilen notlara
uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir.
(3) Fakülteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile yeniden Fakülteye kayıt
hakkı elde eden öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları derslerin notları, Yönetim Kurulu
kararı ile 28 inci maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Süresi, Öğretim Dili, Danışman, Öğretim Programı,
Öğretim Yılı, Dersler ve Ön Koşul
Eğitim süresi
MADDE 13 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinin öğretim programının süresi her biri bir
ders yılını kapsayan beş yıldır. Her yıl güz ve bahar yarıyılı olmak üzere 2 yarıyıldan oluşur.
(2) Azami eğitim-öğretim süresi 8 yıldır. Öğrencinin mezun olabilmesi için bu süre içerisinde eğitimini tamamlamak zorundadır.
(3) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun
onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak, klinik uygulamalar gerekli görüldüğü durumlarda eğitim-öğretim, daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.
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Öğretim dili
MADDE 14 – (1) Fakültede eğitim dili Türkçedir.
Öğrenci danışmanlığı
MADDE 15 – (1) Her öğrenci için Yönetim Kurulunca dönem başlamadan önce danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin yarıyılda/yılda izleneceği dersler, programında yapılacak değişiklikler ve kayıt yenileme işlemleri danışman onayı
ile kesinleşir. Danışmanların görevleri ile ilgili konular Senato tarafından düzenlenir.
Öğretim programı
MADDE 16 – (1) Öğretim programı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile
yürürlüğe girer.
(2) Öğretim programı, aşağıdaki şekilde program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden
oluşur:
a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi (diploma programına ait genel
hükümler), kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma
durumu, program yeterlikleri, mezunların mesleki profili, öğretim programının yapısı, sınavlar,
değerlendirme ve notlandırma, mezuniyet koşulları, eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri
konulara ilişkin bilgiler yer alır.
b) Ders bilgi paketinde; dersin ön koşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme
teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek
konular, değerlendirme sistemi, AKTS tablosu ve dersin program yeterliliklerine katkısını belirten tablolar bulunur.
(3) AKTS’ye göre; diş hekimliği öğretim programı 300 AKTS olarak hesaplanır. Bir
dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Ders türleri
MADDE 17 – (1) Dersler; mesleki zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli dersler olarak
öğretim programlarında yer alır. Dersler; teorik eğitim, klinik öncesi uygulama eğitimi, klinik
eğitim ve saha çalışmalarını kapsar.
(2) Mesleki zorunlu dersler, Fakülte öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun
olabilmesi için başarılı olması gereken derslerdir.
(3) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleridir.
(4) Seçmeli dersler, ilgili komisyonların önerileri ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı
ile belirlenen, öğrencinin kaydolduğu programda yer alan ve öğrencinin seçimine bağlı derslerdir.
(5) Klinik eğitim, klinik öncesi uygulama eğitimi ve saha çalışmaları da mesleki zorunlu
ders kapsamına girer. Klinik öncesi uygulama eğitimleri; birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda
ilgili dersin anabilim dalı tarafından yürütülen derslerdir. Klinik öncesi uygulama dersleri, öğrencilerin her yıl ilgili dersin anabilim dalı kurulu tarafından belirlenen sayıda ve standarttaki
uygulamalı çalışmayı belirlenen sürede yapmasına dayanır. Bu çalışmaların şekli, niteliği, cinsi
ve sayısı o dersin anabilim dalı kurulu tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Klinik
eğitim dersleri üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflarda ilgili anabilim dalları tarafından yürütülen gözlem, ders ve hasta üzeri uygulamalardır. İlgili anabilim dalı kurulu isteğe bağlı olarak,
bu dersler için, eğitim yılı başlamadan duyurmak koşuluyla, hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısını belirleyebilir. Saha çalışmaları ise mesleki zorunlu
derslerin klinik dışı saha uygulamalarıdır.
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Ders tekrarı ve sınıf geçme
MADDE 18 – (1) Mesleki zorunlu derslerin en az birinden başarısız olan öğrenci bir
üst sınıfa geçemez.
(2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, dersin açıldığı ilk yarıyılda başarısız olduğu dersi tekrar eder. Ders otomatik olarak öğrencinin üzerine yüklenir. Ancak öğrenci seçmeli
dersi o dönem yüklenmek istemediği takdirde bu ders Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin
üzerinden silinebilir.
(3) Ortak zorunlu derslerde devam koşulunu yerine getiren ancak o dersten başarısız
olan öğrenci, dördüncü sınıf eğitimine başlayana kadar bu derslerin sınavlarından başarılı sonuç
almak zorundadır.
Derslere devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Klinik öncesi uygulama eğitimi, klinik eğitim ve teorik derslere devam zorunludur. Derslerde öğrenciler akademik yıl boyunca; teorik derslerin en az %70'ine,
klinik öncesi uygulama ve klinik eğitim derslerinin en az %80 'ine devam etmek zorundadır.
Devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devamsızlık; yapılmış olan yoklamalara ve her imza
bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik yıldaki toplam saatine göre hesaplanır. Mazeretler de dahil olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, klinik/klinik öncesi uygulama eğitimi ders saatlerinin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin yıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz ve o dersten başarısız sayılır. Bu öğrenciye (F1) devamsız harf notu
verilir. Disiplin soruşturması sonucunda verilen uzaklaştırma cezası da devamsızlıktan sayılır.
Derse devam durumları ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, yıl sonu sınavından önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.
(2) Üniversite tarafından akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci klinik eğitime devam
etmediği süreyi tamamlamak zorundadır. Öğrencinin bu süreyi tamamlama koşulları ilgili dersin anabilim dalı kurulu kararıyla belirlenir. Bu süreyi tamamlamadığı takdirde ilgili dersin
klinik eğitiminden başarısız sayılır.
(3) Ortak zorunlu ve seçmeli derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınava girme koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz. Ancak mesleki zorunlu derslerde önceki yıl devam şartı yerine getirilmiş olsa da tekrar ederken de devam şartı aranır.
(4) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sağlık raporu alan öğrenci
için sadece giremediği ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavı hakkından
yararlanmak isteyen öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç 1 hafta içinde Fakülte Dekanlığına
dilekçe ile müracaat etmek zorundadır. Mazereti Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrencinin
sınav tarihi, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenip ilan edilir. Ara sınavın
mazeret sınavları için ikinci kez mazeret sınav hakkı verilmez. Sağlık raporu yıl/yarıyıl sonu,
bütünleme ve tek ders sınavları için geçerli değildir.
Ön koşul
MADDE 20 – (1) Fakültede her öğretim yılında uygulanan mesleki zorunlu dersler;
teorik dersler, teorik dersin laboratuar çalışması, klinik öncesi uygulama eğitimi, klinik eğitim
dersleri ve saha çalışmalarından oluşur. Bu derslerin tümünden başarılı olmak bir sonraki yılın
ön koşuludur.
(2) Öğretim programlarında yer alan dersler ile programların yürütülüşü konusunda Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile başka şartlar konabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Programının Yürütülüş Esasları
Uygulamalar
MADDE 21 – (1) Uygulamalar; klinik öncesi uygulamalar, klinik uygulamalar, gözlemci öğrenci uygulaması ve saha uygulamalarıdır. Bu uygulamalara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Klinik öncesi uygulamalar birinci, ikinci ve üçüncü sınıf fakülte eğitim planı doğrultusunda klinik öncesi ve yapay hasta laboratuvarlarında yüz yüze eğitim ile gerçekleştirilir.
b) Gözlemci öğrenci uygulamaları, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri ilgili
uygulamanın yer aldığı eğitim-öğretim döneminin başında ilan edilen uygulama programları
doğrultusunda gruplar halinde kendilerinden istenilen gözlemci öğrenci uygulamasını tamamlarlar.
c) Klinik uygulamalar, dördüncü ve beşinci sınıflar için klinik uygulama süreleri her
bir anabilim dalı için en az 2 haftadır ve bu süreler gerekli görüldüğünde Komisyonun teklifi
ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile eğitim-öğretim yılı başında yeniden belirlenebilir.
ç) Saha uygulamaları, beşinci sınıf öğrencilerinin "Toplum Ağız Diş Sağlığı" dersi kapsamında yaptıkları klinik dışı koruyucu hekimliğe yönelik uygulamalardır. Bu uygulamalar,
ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından planlanır ve yürütülür.
(2) Tüm öğrenciler klinik uygulamalar süresi boyunca sorumlu öğretim elemanlarının
denetim ve gözetiminde teorik ve/veya uygulama eğitimlerine, aydınlatılmış onamı alınmış
hastaların muayene ve tedavisi gibi uygulamalara katılırlar.
Klinik öncesi uygulama eğitimi ve telafi
MADDE 22 – (1) Klinik öncesi uygulama eğitimi sırasında yapılması gereken uygulamaların sayısı ve tamamlanması gereken asgari uygulama oranı, ilgili anabilim dalı kurulu
tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.
(2) Klinik öncesi uygulamalarda, öğrenci öğretim yılı içinde belirli sayıda uygulama
çalışmasını verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Klinik öncesi uygulama eğitimi çalışmasının asgari oranını tamamlayan öğrenciye eksik kalan uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir. Telafi süresi, klinik öncesi uygulama eğitim döneminin sonunda,
yıl sonu sınavından önce ve/veya bütünleme sınavı öncesi verilebilir. Telafi süresinin ne şekilde
verileceği ilgili anabilim dalı kurulunca belirlenerek öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.
(3) Asgari uygulama oranını tamamlayamayan öğrenci ilgili dersin yıl sonu sınavına
giremez. Bütünleme sınavı öncesindeki telafi döneminde, anabilim dalı kurulunca belirlenen
sayıda uygulama çalışmasını tamamladığı takdirde ilgili dersinin bütünleme sınavına girebilir.
(4) Klinik öncesi uygulama eğitimi çalışmasını bütünleme dönemi öncesinde verilen
telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci bütünleme sınavına giremez, o dersten başarısız
sayılır.
Klinik uygulama eğitimi
MADDE 23 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde dördüncü ve beşinci sınıflar klinik ders
yılıdır. Klinik uygulama eğitimini başarı ile tamamlamak, ilgili dersin yıl sonu sınavına girebilmek için ön koşuldur.
(2) Klinik uygulama eğitimini başarı ile tamamlamak için, 17 nci maddede belirtilen
asgari devam koşulunu yerine getirmek, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından eğitim yılı başında
ilan edilen uygulama sayısını belirlenen sürede tamamlamak, ilgili KUEDS’ten başarılı sonuç
alınması gerekmektedir. Öğrenci, klinik uygulama eğitimi sürecinde yapması gereken uygulamaları kaydetmek, onaylatmak ve KUEDS'ten önce sorumlu öğretim elemanına teslim etmek
zorundadır.
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(3) Klinik Uygulama eğitimi dersinde başarılı olan ancak ilgili dersin yıl sonu sınavında
başarılı olamayan veya anabilim dalları tarafından belirlenen iş sayısını/puanı (uygulama) tamamlayamadığı ya da KUEDS'te başarısız olduğu için yıl sonu sınavına giremeyen ancak eksik
işlerini/puanını ilgili anabilim dalı kurulunun belirleyip sene başında ilan ettiği şekliyle, telafi
süresinde tamamlayan ve KUEDS'te başarılı olan dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri bütünleme sınavına alınır.
Dördüncü sınıf klinik uygulama eğitimi
MADDE 24 – (1) Dördüncü sınıf öğrencisi klinik uygulaması olan mesleki zorunlu
dersinden başarılı sayılabilmek için asgari devam koşulunu yerine getirmek, ilgili anabilim
dalı kurulu tarafından belirlenen ve sene başında ilan edilen asgari uygulama sayısını tamamlamak, KUEDS'te ve final sınavında başarılı olmak zorundadır.
(2) Klinik uygulamaları eksik olan öğrenciye eksik olan klinik uygulamalarını, ilgili
Anabilim Dalının belirleyip sene başında ilan ettiği şekliyle tamamlaması için telafi süresinde,
bütünleme sınav tarihinden önce akademik takvimde belirlenen tarihlerde süre verilir. Bu sürede klinik uygulamalarını başarıyla tamamlayan ve KUEDS’ten geçer not alan öğrenci bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik uygulama eğitimini bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.
Beşinci sınıf klinik uygulama eğitimi
MADDE 25 – (1) Beşinci sınıf öğrencisi klinik uygulama dersinden başarılı sayılabilmek için asgari devam koşulunu yerine getirmek, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenen ve sene başında ilan edilen asgari uygulama sayısını tamamlamak, KUEDS'te ve final
sınavında başarılı olmak zorundadır.
(2) Anabilim dalı tarafından belirlenen ve sene başında ilan edilen uygulama sayısını
klinik uygulama eğitimi süresi içinde tamamlayamayan öğrenci, KUEDS'e giremez, bütünlemeye kalır. Bütünleme sınavına girebilmek için akademik takvimde belirlenen telafi haftalarında kalan uygulama sayısını ilgili anabilim dalının belirleyip sene başında ilan ettiği şekliyle
tamamlamak ve KUEDS'te başarılı olmak zorundadır.
(3) Anabilim dalı tarafından belirlenen ve sene başında ilan edilen uygulama sayısını
klinik uygulama eğitim süresi içinde tamamlayan ancak KUEDS'te başarısız olan öğrenci o
dersin final sınavına giremez, bütünlemeye kalır. Bütünleme sınavına girebilmek için de akademik takvimde belirlenen telafi haftalarında tekrar yapılacak olan KUEDS'te başarılı olmak
zorundadır.
(4) Klinik uygulama eğitim sonu sınavının şekli, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından
belirlenecektir. Bu sınav yalnızca hasta başı sözlü sınav, sadece sözlü sınav, klinik uygulama
ya da bunların bir ya da birkaçının birlikte yapılması şeklinde olabilir.
(5) Klinik uygulama eğitiminin yıl sonu sınavı, akademik takvimde belirlenen final sınavı döneminde yapılır. Sınavlar, yazılı olmak şartıyla şekli ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar
Sınavlar
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav,
yıl/yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, KUEDS, tek ders sınıf geçme sınavı,
kısa süreli sınav ve muafiyet sınavlarından oluşur. Sınav tarihleri en az 2 hafta öncesinden
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tayin edilir. Gerekli görüldüğü halde Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında
cumartesi ve pazar günleri, hafta içi öğlen tatillerinde de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara
dekanlık tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer
belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınava alınmazlar. Öğrenciler yıl
sonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programındaki klinik/klinik öncesi uygulamalardan ve ilgili dersten teorik olarak sorumludurlar.
(2) Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınırlar.
Ancak bu süre içerisinde hiç bir öğrenci sınav salonunu terk edemez. Geç gelen öğrenciler için
hiç bir koşulda ek süre verilmez.
(3) Beşinci sınıf öğrencileri diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle klinik eğitim gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından uygulama ve teorik olarak sorumludurlar.
(4) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Diagnostik sınav: Derse başlarken kapsamı öğrencilere açıklanmış olan ön öğrenme
gereksinimlerinden sahip oldukları bilgi seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan değerlendirme sınavı veya sınavlarıdır.
b) Formatif sınav (Ara sınav): Bir ders süresince öğretmeye veya yetiştirmeye yönelik
değerlendirme amacıyla yapılan ara sınav veya sınavlardır.
c) Summatif sınav (Yıl/yarıyıl sonu sınavı): Verilen eğitimin hedefe ulaşma derecesini
ölçmek için, ders sonunda yapılan kuramsal ve uygulamalı sınav veya sınavlardır.
ç) Kuramsal (Teorik) sınavlar: Farklı düzeylerdeki bilgiyi ölçmek için yapılan yazılı
veya elektronik sınavlardır.
d) Yapılandırılmış sözlü sınav: Cevapları önceden hazırlanmış ve puanlanmış sözlü sınavdır.
e) Uygulamalı sınavlar: Bilginin kullanımını, tutum ve becerileri tek tek veya bir bütün
halinde değerlendirmek için kullanılan sınavlardır. Bu sınavlar şunlardır:
1) Nesnel yapılandırılmış klinik sınavları (NYKS/OSCE).
2) Nesnel yapılandırılmış pratik sınavları (NYPS/OSPE).
3) Hasta başı bilgi değerlendirme sınavları (HBBDS/MIKS).
4) Hasta başı mesleki beceri değerlendirme sınavları (HBMBDS/GBG).
5) Olgu temelli değerlendirme sınavları (OTDS).
6) Mesleki davranış değerlendirme sınavları (MDDS).
f) Klinik uygulama eğitim dönemi sınavı (KUEDS): Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri için ilgili anabilim dalı kurulu tarafından yürütülen, belirlenen klinik uygulama eğitimi
süresi sonunda yapılan ve o dersin yıl sonu sınavına girebilmek için ön koşul niteliği taşıyan
sınavdır. Bu sınav anabilim dalının belirleyip sene başında ilan etmesi koşuluyla yapılandırılmış
sözlü sınav ve/veya uygulamalı sınavlardan oluşur.
g) Bütünleme sınavı: Final sınavında başarısız olan öğrencilere yönelik yapılan sınavdır.
Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Öğrenciler devam ve anabilim dalları
tarafından belirlenen iş sayısını/puanı (uygulama) şartlarını tamamlayamadığı takdirde bütünleme sınavlarına giremezler.
ğ) Tek ders sınıf geçme sınavı: Zorunlu ortak ve seçmeli dersler haricinde yıl/yarıyıl
sonunda devam ve uygulama şartlarını yerine getirmiş ancak tek dersten geçmez not alarak
başarısız olmuş öğrenciler için bütünleme sınavlarının bitiminden sonra yapılan sınavdır. İlgili

Sayfa : 10

RESMÎ GAZETE

18 Kasım 2019 – Sayı : 30952

yıl içinde alınan tüm dersler için yalnızca bir dersten tek ders sınıf geçme sınav hakkı tanınır
ve tek ders sınıf geçme sınavından alınan not o dersin yıl/yarıyıl sonu başarı notu olarak kabul
edilir. Klinik uygulamanın başarılı şekilde tamamlanmasının yıl sonu sınavına girmek için önkoşul olduğu derslerden kalan öğrenci tek ders sınıf geçme sınav hakkından yararlanamaz.
h) Mazeret sınavı: 19 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 30 uncu maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen durumlarda yapılır.
ı) Kısa süreli sınav: Dönem içinde haberli olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavlardır.
(5) Sınavlar teorik (yazılı veya sözlü), klinik/klinik öncesi uygulamalar veya laboratuvar
uygulamaları şeklinde yapılabilir. Sözlü ve yazılı sınavlar anabilim dalı kurulu tarafından belirlenen öğretim üyeleri tarafından yapılır. KUEDS'in sözlü olarak yapılması durumunda ilgili
anabilim dalı öğretim üyelerinden en az 2 kişilik bir sınav komisyonu oluşturulur. Anabilim
dalında yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda diğer anabilim dallarından öğretim üyeleri sınav komisyonuna alınır.
(6) Yarıyıl dersleri için en az bir ara sınav ile bir yıl/yarıyıl sonu sınavının; akademik
yıl boyunca devam eden derslerde ise her yarıyılda en az bir ara sınav ile bir yıl sonu sınavının
yapılması zorunludur.
(7) Klinik öncesi uygulama eğitimi veren anabilim dalları için birinci, ikinci ve üçüncü
sınıfların ara sınav notları, ara sınav tarihlerinde yapılan uygulamaların değerlendirilmesi sonucu elde edilen notun % 60'ı, teorik dersin ara sınavının % 40'ı alınarak belirlenir.
(8) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının
ilanından sonra 7 gün içinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Bu süreler dışında verilecek dilekçeler işleme konulmaz. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi
için en az 60 puan alması gerekir. Tek ders sınavları Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde
yapılır.
(9) Bütünleme sınav sonuçları ara sınavlar ile birlikte değerlendirilir.
Başarı durumu
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin bir derste başarılı olabilmesi için; ara sınav not ortalamasının %40'ı ile yıl/yarıyıl sonu sınavında alınan notun %60'ının toplanması ile elde edilen
ders başarı notunun en az 60 puan olması zorunludur. (Harf notunun DC veya DD olması durumunda da öğrenci başarısız sayılır.)
(2) Ara sınav not ortalaması; ara sınavlar, ödevler, seminerler, kısa sınavlar gibi yıl içinde yapılan etkinlikler sonucu dönem içerisinde elde edilen not ortalamasıdır.
(3) Yıl/yarıyıl sonu notu; yıl/yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavından alınan nottur.
Başarı notundan bağımsız olarak en az 60 puan olmalıdır.
(4) Klinik öncesi uygulaması olan mesleki zorunlu derslerin yıl sonu sınavına girebilmek için önce uygulama sınavına girmek ve en az 60 puan almak zorunludur. Bu şartları sağlayan öğrenci ilgili dersin yıl sonu sınavına girebilir.
(5) KUEDS'te başarılı olabilmek için en az 60 puan almak zorunludur. Diğerleri başarısız sayılır.
(6) Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülerek 28 inci
maddedeki not sistemine uyarlanarak ders başarı notu verilir.
(7) Bütünleme sınav notları aynı yıl/yarıyıl sonu sınav sonuçları gibi işleme konulur.
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Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 28 − (1) Fakültedeki tüm sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar,
notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) Geçer notlar şunlardır:
Puan
Not
Katsayı
Derecesi
90-100
AA
4,00
Pekiyi
85-89
BA
3,50
Pekiyi
80-84
BB
3,00
İyi
70-79
CB
2,50
İyi
60-69
CC
2,00
Orta
b) Geçmez notlar şunlardır:
Puan
Not
Katsayı
Derecesi
55-59
DC
1,50
Geçmez
50-54
DD
1,00
Geçmez
40-49
FD
0,50
Geçmez
0-39
FF
0,00
Geçmez
c) Harf notlarından F1, F2 ve F3'e ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir:
1) F1: Devamsızlık veya klinik/klinik öncesi uygulama derslerinde dersin verildiği öğretim döneminde belirlenen asgari oranın tamamlanmaması nedeniyle yıl/yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavına girme hakkı yok, başarısız.
2) F2: Klinik/klinik öncesi uygulamalarını yıl içindeki eğitim süresinde tamamlayamayan veya bu uygulamalardan başarısız olduğu için yıl sonu teorik sınavına girememiş öğrencilere bütünleme ve tek ders sınavına kadar bu not verilir. Yıl sonu sınavına giremeyen öğrenci,
telafi süresi sonuna kadar eksikliklerini gideremediği takdirde bütünleme ve tek ders sınavına
alınmaz ve notu bu şekilde gösterilmeye devam edilir.
3) F3: Yıl/yarıyıl sonu sınavına herhangi bir mazeret göstermeden girmeyen öğrenciye
bu not verilir.
Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 29 – (1) Sınav sonuçları Fakülte internet sitesine ve/veya UBYS’ye (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi) yüklenir.
(2) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde dekanlığa teslim edilir.
(3) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını yıl/yarıyıl sonu sınavları başlamadan en
geç 15 gün önce UBYS’ye girmek ve sınav evraklarını Dekanlığa teslim etmek zorundadırlar.
(4) Yıl/yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından 1 hafta öncesine kadar ilan edilmesi gerekir.
(5) Öğrenciler sınav sonuçları ilan edildikten sonra 1 hafta içinde maddi hata gerekçesi
ile yazılı olarak Dekanlığa itiraz edebilirler. İtiraz üzerine ilgili öğretim üyesince yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılmak üzere Fakülte Dekanlığına
bildirilir. Bunun dışındaki itirazlar için Fakülte Kurulunca oluşturulacak bir komisyon tarafından sınav kağıdı incelenerek sonuç ilan edilir ve öğrenciye bildirilir. Bu şartlar dışında hiçbir
gerekçe ile notlar değiştirilmez.
(6) Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları 2 yıl süre ile saklanır.
Sınavın geçerliliği
MADDE 30 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan
edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.
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(2) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği, kopya
çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenci ve teknolojik cihazları
sınav salonunda, dersin öğretim elemanı tarafından özellikle izin verilen haller ve Yönetim
Kurulunca belirlenen esaslar dışında bulunduran öğrenci hakkında tutanak düzenlenir ve öğrenci sınavdan çıkarılır. Tutanak çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre soruşturma açılır. Soruşturma neticesinde suç sabit olursa sınav
belgesi sonucu 0 sayılır. Ancak soruşturma neticesinde suçsuz bulunan öğrenciye mazeret sınav
hakkı tanınır.
Mezuniyet koşulları
MADDE 31 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:
a) Diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, bu Yönetmelik
hükümlerine göre başarı ile tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmiş
olmak.
b) Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü 300 AKTS’lik toplam kredi miktarını, 75 AKTS’si seçmeli ders olmak üzere tamamlamak.
c) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak.
(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, akademik takvimde bulunan sınav dönemlerinin bitim
tarihinden sonraki ilk iş günüdür.
(3) Öğrencilere diploma veya geçici mezuniyet belgesi verilebilmesi için katkı payları
ile ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması, öğrenci kimliğinin geri verilmiş olması
ve kütüphaneden ilişik kesme yazısı alınmış olması zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Akademik Başarının Derecelendirilmesi ve Diplomalar
Akademik ortalama
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl akademik ortalaması ve genel
akademik ortalamaları hesaplanarak belirlenir.
(2) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı
puanını verir. Yarıyıl akademik ortalaması öğrencinin o yarıyılda programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.
Genel akademik ortalama ise, öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.
(3) Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak
yürütülür.
Diplomalar
MADDE 33 – (1) Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara
"Diş Hekimliği Diploması" ve "Diş Hekimi" unvanı verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.
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(2) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine de
olabilir. Bu takdirde öğrencilerin Fakülte Dekanlığına yazılı olarak şahsen talepte bulunmaları
zorunludur. İlişik kesme ile ilgili diğer hususlarda 7/5/2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğine göre işlem yapılır.
Öğrencilerin giyimi
MADDE 35 – (1) Öğrencinin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi ile ilgili kurallar
Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.
Alet ve malzemelerin korunması
MADDE 36 – (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve kullanımlarına
sunulan diş hekimliği cihazlarının ve Fakülteye ait öğrencinin yararlandığı her türlü taşınır/taşınmaz malzemelerin korunmasından ve düzeninden sorumludur.
(2) Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci
ya da öğrencilerden tazmin edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Fakülte
Kurulu kararı ve/veya Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 27/5/2018 tarihli ve 30433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörü yürütür.

—— • ——

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA
LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/9/2012 tarihli ve 28414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Merkez (ARUM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/9/2012

28414
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Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/7/2012 tarihli ve 28361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun
Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “GİRESUN
ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Merkez (GÜKAM): Giresun Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezini,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kadın ve ailenin toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde güçlenmesini sağlamak,
kadının statüsü ve aile sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
b) Sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğinin arttırılmasını ve ailenin güçlendirilmesini sağlamak.
c) Kadın ve aile yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek
için yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele etmek.
ç) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin işbirliği ile kadın sorunları ve aile içi sorunların çözümüne ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili olarak
toplumla Üniversite arasındaki koordinasyonu sağlamak.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve dışında, kadın sorunları ve aile içi sorunlar ile ilgili doğrudan veya
dolaylı her konuda araştırma ve inceleme projeleri yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.
b) Kadın ve aile birliğinin korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunacak çalışmalar
yapmak.
c) Atatürk ilke ve inkılapları ile kadınların kazanılmış haklarını ve çağdaş toplum bireyi
olmasını esas alarak, kadın ve aile birliğinin güçlenmesi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
bu etkinliklere katılımı özendirmek.
ç) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın ve aile sorunları ile
ilgili ders ve seminerler verilmesini ve bu aktivitelere öğrencilerin katılımını özendirmek.
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d) Kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda kadın ve
aile konularında incelemeler ve araştırmalar yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.
e) Kadın ve aile ile ilgili konularda yayınlar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek, bu
konuda kitaplık ve arşiv oluşturmak.
f) Kadın ve aile ile ilgili faaliyetleriyle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği
yapmak.
g) Merkezin amaçları doğrultusunda kadın ve aile ile ilgili konularda Üniversite ve
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı kadın ve aile konularını içeren diğer faaliyetlerde bulunmak.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/7/2012

28361

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/11/2018

30585

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:
IŞIK TEMELLİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(ITAM) YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Işık Temelli
Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Maltepe Üniversitesinden:
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 23/3/2000 tarihli ve 23998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe
Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“f) Uygulama oteli kurmak, işletmek ve bu kapsamda, yiyecek, içecek, konaklama,
kongre, seminer ve benzeri hizmetler vermek, turizm işletmeciliği faaliyetlerini gerçekleştirmek, turizm alanı ile ilgili eğitim, kurs, danışmanlık, sertifika programı ve benzeri faaliyetlerde
bulunmak.
g) Havacılık ve uzay alanında; her türlü kurs, seminer düzenlenmesi, bakım, onarım,
genel havacılık ve eğitim amaçlı ticari hava taşımacılığıyla bunlara ilişkin işler yapmak.
ğ) Pedagojik Formasyon, Türkçe ve yabancı dillerin eğitimi konusunda hizmet vermek.
h) Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve yaşamlarını daha iyi kontrol edebilmeleri için ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılmalarına imkan
vermek amacıyla, ihtiyaç duyulacak alanlarda kurslar düzenlemek, ihtiyaç halinde ulusal ve
uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde projeler hazırlamak ve uygulamak.”
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
23/3/2000

23998

—— • ——
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İLERİ
MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İleri Mühendislik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İleri Mühendislik Çalışmaları Uygulama 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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İleri Mühendislik Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak.
b) 6 farklı mühendislik dalını bir araya getirerek disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek.
c) Disiplinler arası proje fikirlerinin ve farklı disiplinlerden gelen öğrenci-akademisyensanayi işbirliği projelerinin üretilmesine imkân sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Makine Mühendisliği Anabilim Dalında, Isı Bilimleri, Mekanik, Temel İmalat, Malzeme, Akışkanlar Mekaniği, Toz Metalurji, Makine Teorisi - Dinamiği, Motor ve Gaz Türbinleri, Yanma Sistemleri, Kontrol Sistemleri, Biomekanik, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği,
İleri İmalat, Malzeme Karakterizasyonu, Isı Değiştirgeçleri, Yüksek Başarımlı Hesaplama alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.
b) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Anabilim Dalında, Güneş Pilleri, Seramik ve Nanokompozitler, Polimer, İleri Ayrıştırma ve Piroliz, Grafen Teknolojileri, Malzeme, Nanoüretim
ve Nanokarekterizasyon, Yüksek Enerji Fiziği alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama
faaliyetleri yürütmek.
c) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında, Süperiletken
Elektroniği/Mikroelektronik, Ultrason, Kablosuz Haberleşme, Mekatronik, Gömülü Sistemler,
Kontrol Sistemleri, İnsansız Hava Araçları, Optik-Fotonik, Terahertz ve Milimetre-dalga Araştırmaları, Elektromanyetik Uygulamalar ve Dağınık Sensörler, Radar Sistemler, Endüstriyel
Hızlandırıcı alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.
ç) Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalında, Doku Mühendisliği, Nanotıp, Biyoalgılayıcılar, Biyoteknoloji, Tıbbi Görüntüleme ve Enstrümantasyon, Biyomalzemeler, Biyonanotasarım alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.
d) Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında, Mikroişlemciler, Makina Öğrenme, Veri
Güvenliği, Yapay Zeka ve Bilgisayarla Görüntüleme, Mobil Bilişim Teknolojileri, Veri Madenciliği, Web Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Grafikleri, Yazılım Mühendisliği, Mantıksal Devre
Tasarımı ve Robotik alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.
e) Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında, Simülasyon, Ergonomi ve İş Analizi, Üretim ve Bilgisayar Destekli İmalat, Sistem Modelleme ve Optimizasyon alanlarında araştırma,
geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları
arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisiyle Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanıyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.
(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
(4) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
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b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve sekretaryasını yürütmek.
c) Merkeze bağlı personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.
ç) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına
sunmak.
d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri; Rektör
ya da görevlendireceği bir öğretim üyesi, Müdür, Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Rektörün
görevlendireceği 2 öğretim üyesinden oluşur.
(2) Rektör ya da görevlendireceği bir öğretim üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı olarak
görev yapar. Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı üzerine en geç üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın
oyu yönünde karar alınmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve
bu faaliyetlerle ilgili esaslarını kararlaştırmak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rektörlükçe karşılanır.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun,
ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

10034

İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10035
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi
yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No
: 2334
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli
: İstanbul
b) İlçesi
: Pendik
c) Mahallesi
: Şeyhli
d) Pafta No
: --e) Ada No
: 7303
f) Parsel No
: 3
g) Yüzölçümü
: 11.909,71 m²
h) Satılacak Hisse Oranı
: Tamamı
ı) Hâlihazır
: İşgalli (2 adet boş ve atıl durumda olan yapı vardır.)
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı
: Yok
k) İmar Durumu
: İdari Tesis Alanı
l) Cinsi
: Arsa
3) Muhammen Bedeli
: 30.965.246.-TL
4) Geçici Teminatı
: 928.957,38 TL
5) İhale Tarihi ve Saati
: 04 Aralık 2019 - 11:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer
: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen
Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü
: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre
Kapalı Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi
: Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz
görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3
Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli
: 1.000.-TL
10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı
zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet
kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline
kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ
tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza
beyannamesi.
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g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan
gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin
verilmesi gerekmektedir.)
11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en
geç ihale günü (04 Aralık 2019) saat 11:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve
postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İSTANBUL)
başvurmaları gerekmektedir.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
10060/1-1

—— • ——

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi
yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No
: 2335
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli
: İstanbul
b) İlçesi
: Arnavukköy
c) Mahallesi/Mevki
: Arnavutköy/Kulüp Mah.
d) Pafta No
: --e) Ada No
: -f) Parsel No
: 160
g) Yüzölçümü
: 1.330 m²
h) Satılacak Hisse Oranı
: Tamamı
ı) Hâlihazır
: Boş
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı
: Yok
k) İmar Durumu
: Yönetim Merkezi Alanı
l) Cinsi
: Arsa
3) Muhammen Bedeli
: 30.590.000.-TL
4) Geçici Teminatı
:
917.700.- TL
5) İhale Tarihi ve Saati
: 04 Aralık 2019 – 11:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer
: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen
Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü
: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre
Kapalı Teklif Usulü
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: Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz
görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3
Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli
: 1.000.-TL
10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı
zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet
kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline
kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ
tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza
beyannamesi.
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan
gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin
verilmesi gerekmektedir.)
11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en
geç ihale günü (04 Aralık 2019) saat 11:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve
postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İSTANBUL)
başvurmaları gerekmektedir.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
10061/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi
yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No
: 2337
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli
: İstanbul
b) İlçesi
: Şile
c) Mahallesi
: Kumbaba
d) Pafta No
: --e) Ada No
: 824
f) Parsel No
: 2
g) Yüzölçümü
: 18.996,53 m²
h) Satılacak Hisse Oranı
: Tamamı
ı) Hâlihazır
: Boş
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı
: Yok
k) İmar Durumu
: Dinlenme ve Rekreasyon Alanı
l) Cinsi
: Arsa
3) Muhammen Bedeli
: 22.795.836.-TL
4) Geçici Teminatı
: 683.875,08 TL
5) İhale Tarihi ve Saati
: 04 Aralık 2019 - 11:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer
: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen
Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü
: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre
Kapalı Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi
: Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz
görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3
Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli
: 1.000.-TL
10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı
zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı
olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline
kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ
tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza
beyannamesi.
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g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan
gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin
verilmesi gerekmektedir.)
11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en
geç ihale günü (04 Aralık 2019) saat 11:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve
postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İSTANBUL)
başvurmaları gerekmektedir.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
10062/1-1

—— • ——

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi
yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No
: 2338
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli
: İstanbul
b) İlçesi
: Fatih
c) Mahallesi
: Fatma Sultan
d) Pafta No
: --e) Ada No
: 2505
f) Parsel No
: 1 ve 2
g) Yüzölçümü
: 6.842,00 m2 + 2.486,40 m2 toplam: 9.328,40 m2
h) Satılacak Hisse Oranı
: Tamamı
ı) Hâlihazır
: İşgalli
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı
: Yok
k) İmar Durumu
: Hmaks: 2 Kat Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Sosyal
Kültürel Tesis Alanında kalan diğer parsellerle tehvit
şartı vardır.
I) Cinsi
: Arsa
3) Muhammen Bedeli
: 182.836.640.-TL
4) Geçici Teminatı
: 5.485.099,20 TL
5) İhale Tarihi ve Saati
: 04 Aralık 2019-11:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer
: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen
Salonu Saraçhane/İstanbul
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: 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre
Kapalı Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi
: Emlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir veya ücretsiz
görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3
Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli
: 1.000.-TL
10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı
zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul'da ikamet kaydı
olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya
"Pasaport" ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak
ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı.
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline
kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ
tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza
beyannamesi.
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan
gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin
verilmesi gerekmektedir.)
11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en
geç ihale günü (04 Aralık 2019) saat 11:00'a kadar Belediye Encümeni'ne (İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve
postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İSTANBUL)
başvurmaları gerekmektedir.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
10063/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi
yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No
: 2339
2) Taşınmaza Dair Bilgiler
a) İli
: İstanbul
b) İlçesi
: Tuzla
c) Mahallesi/Mevki
: Merkez/Manastır Kavağı
d) Pafta No
: --e) Ada No
: -f) Parsel No
: 712
g) Yüzölçümü
: 6.168,35 m²
h) Satılacak Hisse Oranı
: Tamamı
ı) Hâlihazır
: Boş
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok
k) İmar Durumu
: Hmax: 6,50 m Ayrık Nizam Konut Alanı
l) Cinsi
: Arsa
3) Muhammen Bedeli
: 16.037.710.-TL
4) Geçici Teminatı
: 481.131,30 TL
5) İhale Tarihi ve Saati
: 11 Aralık 2019 – 11:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü
: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı
Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi
: Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz
görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3
Bakırköy/ İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli
: 1.000.-TL
10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı
zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı
olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”
ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline
kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ
tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza
beyannamesi.
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g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan
gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin
verilmesi gerekmektedir.)
11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en
geç ihale günü (11 Aralık 2019) saat 11:00’e kadar Belediye Encümeni’ne
(İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı
belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen
teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL)
başvurmaları gerekmektedir.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
10064/1-1

—— • ——
MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2019/577907
1- İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72
2- İhale Konusu İşin Niteliği,
Türü ve Miktarı
: 13 kalem Lokomotif Muhtelif Döküm Malzemeleri,
teknik şartname ve teknik resimlere göre satın alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 02.12.2019 - Saat 14.00
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına
02.12.2019 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
9974/1-1
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17 KALEM EĞİTİM AMAÇLI KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Levazım ve Ayniyat
Müdürlüğü ihtiyacı 17 kalem eğitim amaçlı kırtasiye malzemesi İhtiyaç sahibi kuruluşça
hazırlanan Teknik Şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz Ticari Şartnamesi ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte istenilen ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve Ofis
Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname
ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen
belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 27.11.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4- İhaleye Teklif vermek isteyen firmalar tutulan numuneleri İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Hizmet Binası Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Osmaniye Mahallesi Çobançeşme
Koşuyolu Bulvarı No: 5 kat:4Bakırköy İSTANBUL adresinde görerek “NUMUNELER GÖRÜLDÜ”
tutanağını alarak dış zarfa koyacaklardır. “NUMUNELER GÖRÜLDÜ” Tutanağı bulunmayan
firma teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5- Yüklenici firma ihaleden sonra tüm malzemelerden birer adet numuneyi İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü’ne
getirerek idarece onaylandıktan sonra, imal edilecek ürünlerin imalatını yaparak teslimata
başlayacaktır.
6- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü (27.11.2019) saat 14.00’de evvela dış
zarfları açılacak olup, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların,
aynı gün iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik
yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.
7- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
10- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
11- İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin
(Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde,
teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır.
9957/1-1

18 Kasım 2019 – Sayı : 30952

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 29

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama Ve Veri
Yönetimi Dairesi Başkanlığı İhtiyacı, Muhtelif Cins Ve Miktar Bilişim Malzemesinden Kısım-1:
Tip-1 ve Tip-2 Sunucular ve Sunucu Aksesuarları ile Kısım-2: Tip-1 Veri Depolama Sistemi
ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen
markalarından birine; Kısım-3: Tip-2 Veri Depolama Sistemi teknik şartnamesine ve istenilen
Dell-EMC markasına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde
belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları
zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
İhale Kısımları
Kısım-1: Tip-1 ve Tip-2 Sunucular ile Sunucu Aksesuarları
Kısım-2: Tip-1 Veri Depolama Sistemi
Kısım-3: Tip-2 Veri Depolama Sistemi
Tüm Kısımlar veya Birden Fazla Kısıma Katılmak için

Evrak Bedeli
140,00-TL
140,00-TL
140,00-TL
140,00-TL

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, teknik şartnamede belirtilen markalar, ihale dokümanı ile Ofis Ticari
Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve
ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3- Teklifler, 25/11/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, Kısım-1: Tip-1 ve Tip-2
Sunucular ve Sunucu Aksesuarları ile Kısım-2: Tip-1 Veri Depolama Sistemi için ihtiyaç sahibi
kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen markalarından birine;
Kısım-3: Tip-2 Veri Depolama Sistemi için teknik şartnamesine ve istenilen Dell-EMC markasına
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için
veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
9983/1-1
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MADEN SAHALARI ARAMALARA AÇILMAK ÜZERE
İKİNCİ DEFA İHALE EDİLECEKTİR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki
durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan 320 adet maden sahası
Maden Kanununun 30.ncu maddesi ve aynı maddeye eklenen Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md.
kapsamında bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması
durumunda sahanın aramalara açık hale geleceği Genel Müdürlükçe ilan edilir. İlan edilen sahaya
bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden
ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden
ihale edilir” hükmü gereği ilan edilerek 2 inci defa ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.
İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere,
ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/
adresinde ilan edilecektir.
İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi,
paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır.
1 - İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale
şartnamesinde belirtilecektir.
2 - Bu sahalar için başvurular http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve
09:00-09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda
İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz
sayılacaktır.
3 - İhalesi yapılan ancak müracaat olmayan sahalar:
a) Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md. Kapsamında 2 inci defa ihalesi yapılmış olacağından
26.12.2019-27.01.2020 tarih aralığında http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
b) 26.12.2019-27.01.2020 tarih aralığında ilan edilen sahalara müracaat olmaması halinde
28.01.2020 tarihi itibarı ile müracaatlara serbest hale getirilecektir.
c) 26.12.2019-27.01.2020 tarih aralığında ilan edilen sahaya müracaat edilmek istenmesi
durumunda 26.12.2019-27.01.2020 tarihleri arasında ekinde güncel işletme ruhsat taban bedeli
tutarındaki ihale istek bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz bulunan bir dilekçenin MAPEG
gelen evrak servisine verilmesi gerekmektedir. Dilekçede ihalesine müracaat edilen sahanın ili,
erişim numarası ve müracaatçının adının/unvanının bulunması zorunludur. Aksi takdirde talep
geçersiz sayılacak ve yatırılan İşletme Ruhsat Taban Bedeli iade edilmeyecektir.
d) Sahaya bir veya birden fazla müracaat olması durumunda müracaat edilen sahanın
ihalesi http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanan ihale şartnamesinde belirtilen usul ve
esaslar dahilinde 28.01.2020 tarihinde yapılacaktır.
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e) Dilekçe ile müracaat ettikleri sahalar için; Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 6.
Maddesinde belirtilen evraklar ile ihale teminatının bulunduğu kapalı zarfı sahanın ihalesinin
yapılacağı 28.01.2020 tarihinde 14:00-14:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel
Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan teslim edeceklerdir. Posta veya
diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Yukarıda belirtilen evrakları ihale
komisyonuna teslim edilmeyen veya müracaat evrakları İhale Komisyonca uygun bulunmaması
nedeniyle ihalesi yapılamayan sahalar Yeniden İhale Programına alınacaktır.
f) Bu ilanın 3. Maddesinin (e) maddesi kapsamında ihalesi yapılan ancak müracaatçıların
yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ruhsatlandırılmayan sahalar da Yeniden İhale
Programına alınacaktır.
4 - İlan edilen sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı
ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No,
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, Tüzel
kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin
Adı Soyadı, Vergi No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.
5 - İhale teminat miktarı aşağıdaki her iki şartı birlikte sağlaması gerekmektedir.
a-) Taban ihale bedelinden ve
b-) Kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden az olamaz.
6 - İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır
7 - Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;
a) Kapalı teklifi, Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve
saatte

Maden

ve

Petrol

İşleri

Genel

Müdürlüğü,

Konferans

Salonunda

yapılarak

sonuçlandırılacaktır.
c) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre
içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını
kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.
d) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren
talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat
hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.
8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 750,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü
Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini
kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında
yayınlanacaktır.
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4 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğünden:
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Proje ve Teknoloji Ofisince desteklenen projeler için
gerekli olan 4 kalem mal alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici
4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki
esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.
1-İdarenin
a) Adresi
: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Proje ve Teknoloji
Ofisi Avcılar Yerleşkesi Teknokent Binası 1. Kat 34320
Avcılar/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 473 70 70-18684
c) Elektronik Posta Adresi
: evren.erdogan@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: 2-İhale Konusu malın:
a) Niteliği, türü

Miktarı İhale tarihi İhale saati

1-) Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi Cihazı 1 Adet 28.11.2019

10:00

İhale kayıt no: 2019/585082
2-) Raman Spektrometre Cihazı

1 Adet 28.11.2019

11:00

1 Adet 28.11.2019

13:00

1 Adet 28.11.2019

14:00

İhale kayıt no: 2019/591012

3-)

Fourıer Transform Infrared Spektrofotometre
(FT-IR)
İhale kayıt no: 2019/591035

4-) Yüksek İşlem Güçlü Sunucu-HPC
İhale kayıt no: 2019/591053

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:
b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde
mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü.C Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü (Büyükçekmece
Yerleşkesi)
b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde
mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü.C Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü (Büyükçekmece
Yerleşkesi)
b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde
mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü.C Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü (Büyükçekmece
Yerleşkesi)
b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde
mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü.C Mühendislik Fakültesi (Avcılar Yerleşkesi)
3-İhalenin
a)Yapılacağı Yer: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Proje ve Teknoloji Ofisi Avcılar
Yerleşkesi Teknokent Binası 1. Kat 34320 Avcılar/İSTANBUL
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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;
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1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen
iş ortaklığı beyannamesi,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların ,fotoğrafların ve benzeri tanıtım
materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik
şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi
gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan
ürün değerlendirme dışı bırakılır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli
lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması :
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü.C Proje ve Teknoloji Ofisi Avcılar
Yerleşkesi Teknokent Binası 1. Kat 34320 Avcılar/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk
Lirası karşılığı İ.Ü.C Strateji Geliştirme Başkanlığına (Avcılar-İstanbul) yatırılarak veya Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı’nın
Halk
Bankası
Beyazıt
Şubesi
IBAN
no:
TR190001200982000004000116hesabına EFT veya havale yapıldığına dair dekont karşılığında
İ.Ü.C Proje ve Teknoloji Ofisinden satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli
yatırılmalıdır.)
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü.C Proje ve Teknoloji Ofisi Avcılar Yerleşkesi
Teknokent Binası 1. Kat 34320 Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme
imzalanacaktır.
10- İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin%3’ünden az
olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.
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BELEDİYE SAĞLIK HASTANESİ ANONİM ŞİRKETİNDE VE SAĞ-TAŞ SAĞLIK
TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDE KAMU HİSSELERİNİN
BLOK SATIŞ YÖNTEMİYLE SATIŞI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1- İhalenin Konusu: Konya Büyükşehir Belediyesinin Belediye Sağlık Hastanesi Anonim
Şirketinde sahip olduğu 175.437 adet, Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketinde sahip olduğu 230.000 adet hissenin tamamının, Karatay Belediyesinin Belediye Sağlık
Hastanesi Anonim Şirketinde sahip olduğu 222 adet, Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketinde sahip olduğu 120.000 adet hissenin tamamının, Meram Belediyesinin
Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketinde sahip olduğu 222 adet, Sağ-Taş Sağlık Tesisleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde sahip olduğu 20.000 adet hissenin tamamının, Selçuklu
Belediyesinin Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketinde sahip olduğu 222 adet, Sağ-Taş
Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde sahip olduğu 120.000 adet hissenin
tamamının, Konya Belediyeler Birliğinin Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketinde sahip olduğu 20.000 adet hissenin tamamının, (Toplam kamu hisseleri: Belediye
Sağlık Hastanesi AŞ’de %88,0515 hisseye tekabül eden 176.103 adet hisse ve Sağ-Taş AŞ’de
%51 hisseye tekabül eden 510.000 adet hisse) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında
Kanununun 18 nci maddesi ve ihale şartnamesi dâhilinde blok satış yöntemiyle satışı işidir.
2- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte yapılacağı ile ihalenin şekli:
İhale Yeri: Konya Büyükşehir Belediyesi Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No: 2
Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Binasının 6. katındaki Belediye
Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
İhale Tarihi ve saati: 03.12.2019, Salı günü saat 15.00
İhale Usulü: 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanununun 18 nci
maddesine göre Blok satış yöntemi
Açık Arttırma usulü ihale ile yapılacaktır.
3- Geçici teminatı:
İhale konusu işin geçici teminatı 500.000,00 (Beş yüz bin) TL’dir.
4-İhaleye girebilme şartları ve İhaleye katılamayacak olanlar:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler :
4.1. Dilekçe,
4.2. Tebligat için adres beyanı,
4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.3.1. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı) ve imza
beyannamesi,
4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış
belge ile tüzel kişiliğin imza sirküleri,
4.4. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
4.5. İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine
herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
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4.6. İlanda istenen belgelerin konulacağı, Teklif Sahibi’nin adı-soyadı/unvanı ile “Belediye
Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi ve Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketindeki Kamu hisselerinin satışı ihalesine ilişkin gerekli belgeler” ibaresi bulunan bir dosya,
4.7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
4.8. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
4.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları
makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve en az
doksan gün süreli yada süresiz olması gerekmektedir.)
4.10. Şartname bedeli ve geçici teminatın Vakıfbank Konya Ticari Şube IBAN TR88
0001 5001 5800 7290 0511 09 No’lu Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Vadesiz hesabına
konusuna göre “Şartname bedeli” yada “geçici teminat” ifadesinin içerir ve üstünde ihaleye
katılacak gerçek yada tüzel kişinin adı olacak şekilde alınan dekontla sunulması mümkündür.
4.11. İhaleyi yapan idarenin ita amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar
(ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları Özelleştirme kanunu ve diğer kanunlardaki
hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar
ihaleye katılamazlar.
5- İstenen belgelerin verileceği yer ve müracaat süresi ile şartnamenin temin edileceği yer:
5.1. İsteklilerin en geç 03.12.2019 Salı günü saat 12.30’ a kadar istenen belgeleri,
Nişantaş Mah. Vatan Cad. Belediye Sarayı Kat 6 No: 608 adresindeki Belediyemiz Mali
Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine vermeleri şarttır.
Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
5.2. İhale şartnamesi bedeli 250 TL olup, şartname mesai saatleri içerisinde Gelir Şube
Müdürlüğüne bağlı Gelir Vergi-Tahakkuk Servisinde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların, İdarece onaylı ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.
5.3. İhale şartnamesini almış olanlara talepleri halinde durum tespiti yapmak, idari ve mali
bilgiler almak üzere hastane ziyaretinde bulunma ve yöneticilerle görüşme imkanı sağlanacaktır.
6. Hisse satış bedelinin ödeme şekli, hastane ve otopark alanı kullanımı
6.1. Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası
üzerinden sonuçlandırılacaktır.
6.2. İhale bedeli 1 peşin 18 taksit olarak ödenecektir.
6.3. Mevcut hastane ve otopark alanları 3 yıl süreyle şartnamede belirlenen kullanım
bedeli karşılığı istekli tarafından kullanılabilecektir.
6.4. Belediye, son başvuru tarihi ile ihale tarihini belirli bir tarihe kadar uzatmakta
serbesttir. Bu husus son başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
6.5. İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.
7. İlgili mevzuat ve idarenin yetkisi
7.1. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale, 4046 sayılı Özelleştirme
Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde yürütülür.
7.2. Belediye Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği gereği
ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir.
7.3. Hisse satış bedeli özelleştirme işlemleri; KDV’den muaftır. İlan olunur.
10031/1-1
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI İLANI
Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 Sayılı Kanun 31.
maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi
: İlanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihtir.
Başvuru Değerlendirme ve
Sınav Takvimi
: Son Başvuru Tarihi, Ön Değerlendirme Tarihi, Sınav
Giriş
Tarihi
ve
Sonuç
Açıklama
Tarihi
Üniversitemizin
www.tau.edu.tr
adresinde
duyurulacaktır.
Başvuru Şekli
: Şahsen veya Posta yolu ile
Başvuru Adresi
: Türk-Alman
Üniversitesi
Yabancı
Diller
Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası
Şahinkaya Caddesi No: 86, 34820 Beykoz /
İSTANBUL adresine yapılabilecektir.
Sonuçların Açıklanacağı Adres : www.tau.edu.tr

SIRA
NO

1

BİRİMİ

Yabancı Diller
Yüksekokulu

KADRO
ÜNVANI ADET
Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)

4

NİTELİK
Almanca Öğretmenliği, Alman
Dili ve Edebiyatı veya
Almanca Mütercim Tercümanlık
Bölümü Lisans mezunu olup,
alanında tezli yüksek lisans
mezunu olmak.

ARANILAN
YABANCI
DİL

Almanca 80

- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.
- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda ALES’ten
en az 70 puan almış olmak gerekir.
- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
- İlanımızda adaylardan yabancı dil şartı olarak ALMANCA bildiklerini belgelemeleri
istenilmektedir.
İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2- Özgeçmiş
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Öğrenim Belgeleri ve transkript
5- Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından
onaylanmış denklik belgeleri
6- Yabancı Dil Belgesi (Almanca: en az 80)
7- Ales Belgesi (en az 70)
8- 2 adet fotoğraf
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9- Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge
10- Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine
getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi)
- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- Atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin
asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
- Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan
ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ: Yabancı Diller Yüksekokulu:
Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Şahinkaya Caddesi No: 86, 34820 Beykoz /
İSTANBUL
E-posta: ydyo@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 32 80 - 0216 333 32 83
9959/1-1

—— • ——
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve
Bölüme/Anabilim Dalı tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf,
YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği,
Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin
Onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği
dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı
(6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları
gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.
İlk Başvuru Tarihi :18.11.2019
Son Başvuru Tarihi :03.12.2019
BİRİM

BÖLÜM/ALAN

ÜNVANI

SAYISI

Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi

Mimarlık
Bölümü

Prof. Dr.

1

ARANAN ŞARTLAR
Mimarlık
lisans
mezunu
olmak. Lisansüstü eğitimini
Kent Mimarlığı veya Peyzaj
Mimarlığı alanında yapmış
olmak. Doçentliğini Kentsel
Tasarım alanında almış olmak,
bu alanda yayın ve çalışmaları
olmak.
9889/1-1
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI İLANI
KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Yüksekokul bünyesine Araştırma Görevlisi
alacaktır.
Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları
Koordinatörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine
yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Duyurulur.
Müracaatların Başlama Tarihi : 18.11.2019
Son Müracaat Tarihi
: 03.12.2019
Ön Değerlendirme Tarihi
: 06.12.2019
Sınav Tarihi
: 09.12.2019
Değerlendirme Tarihi
: 12.12.2019
BİRİM

Yabancı Diller
Yüksekokulu

BÖLÜM/ALAN

Mütercim
Tercümanlık
Bölümü (İngilizce)

KADRO
SAYISI

1

UNVANI

ŞARTLARI

Arş. Gör.

Mütercim-Tercümanlık
İngilizce lisans mezunu olmak.
ALES Sözel puan türünden en
az 70 ve Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen
merkezi bir yabancı dil
(İngilizce) sınavından en az 85
puan veya eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen bir
yabancı dil sınavından buna
denk bir puan almış olmak.

İstenen Belgeler
1 - Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)
2 - Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde)
3 - Özgeçmiş (CV)
4 - Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet belgesi
kabul edilmektedir.)
5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6 - Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa)
Mezuniyet Belgesi)
7 - Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa))
8 - ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)
9 - Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
10 - Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için)
11 - Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda
“tecrübe şartı” isteniyorsa)
12 - Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci
Belgesi.(E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
9890/1-1
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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,
A) 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi
kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.
B) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları
yönünden 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuza Öğretim
Üyesi alınacaktır.
A-1) Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr
adresinden temin edilebilir.)
2- Başvurdukları programı gösteren Öğretim elemanı Başvuru Formu ( Öğretim Elemanı
Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
3- YÖK formatında Özgeçmiş,
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
5- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri
7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.
8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin
fotokopileri
9- ALES Belgesi
10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden
alınan belge)
13- Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (E-Devlet üzerinden Resmi Kurum adına alınan belge)
14- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet
belgesi ve atama olur yazısı. (E-Devlet üzerinden alınan belge)
ÖNEMLİ NOTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili
mezuniyet bölümünden ALES'ten en az 70 puan almış olmak
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim
Kurulu kararıyla belirlenir.
4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.
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NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE
(www.kavram.edu.tr) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLUP,
ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR
Duyurulur.
B-1) Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu dilekçenin ekinde YÖK
formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan
diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını garantör
üniversitemiz İzmir Demokrasi Üniversitesinin atanma ilkelerine göre hazırlayarak (5 takım)
vermeleri gerekmektedir. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.
Başvurular bu ilanın Resmi Gazete ’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir
Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen başvuru yapabilirler. Eksik belge
ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için
gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.
Duyurulur.
Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak İZMİR
İLAN TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ

18.11.2019

SON BAŞVURU TARİHİ

02.12.2019

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

04.12.2019

SINAV GİRİŞ TARİHİ (Öğr. Gör. için)

05.12.2019

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

06.12.2019

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.kavram.edu.tr
SIRA
1

2

3
4

5

ÜNVANI

PROGRAM

DR. ÖĞR.

GRAFİK

ÜYESİ

TASARIMI

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

ÜYESİ
GÖREVLİSİ
ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ

Görsel Tasarım veya Grafik Tasarım konusunda
1

doktora veya sanatta yeterlilik mezunu olup,
ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.
Lojistik, Lojistik Yönetimi veya Tedarik Zinciri

LOJİSTİK

1

konusunda doktora mezunu olup, ilgili alanda
çalışmalar yapmış olmak.

DR. ÖĞR. AMELİYATHAN
ÖĞRETİM

İLAN ÖZEL ŞART

ADET

E HİZMETLERİ

1

ANESTEZİ

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora
mezunu olmak.
Tıp Fakültesi veya Hemşirelik Lisans mezunu
olup, alanında Yüksek Lisans mezunu olmak
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans

FİZYOTERAPİ

1

mezunu olup, alanında Yüksek Lisans mezunu
olmak
9968/1-1
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından:
PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile
Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019
tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına
hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen,
iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve
seyahat engeli olmayan 9 (dokuz) Uzman Personel, 1 (bir) Hukuk Müşaviri, 1 (bir) İç Denetçi ve
3 (üç) Destek Personeli alımı yapılacaktır.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans’ın faaliyet
alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan
uzman ve destek personeli bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul
edeceklerdir. İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri ise Ajansın merkez ofisinin bulunduğu Erzurum
İlinde görevlendirilecektir.
SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ: Sınav başvuruları 09 Aralık – 23 Aralık
2019 tarihleri ve 08:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.
SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANACAK ADAYLARIN İLANI: 03 Ocak 2020
SÖZLÜ SINAV TARİHİ: Sözlü sınav 15 - 16 - 17 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
BAŞVURU YERİ: Başvurular sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.
SINAV YERİ: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200,
Yakutiye/ERZURUM
Tel: 0-(442)-235 61 11; Faks: 0-(442)-235 61 14
1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı
hükümlü bulunmamak,
d) Erkek adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış yahut en az 1
(bir) yıl tecil ettirmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
g) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı
yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
h) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılmamış
olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş
olmak, ya da bu kapsamda işlem yapılmamış olmak.
2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları:
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a) Tekstil mühendisliği, ziraat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, veterinerlik, işletme,
turizm işletmeciliği, turizm rehberliği, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik dallarından
veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
Personelin Unvanı
Uzman Personel (Tekstil Mühendisliği)
Uzman Personel (Ziraat Mühendisliği)
Uzman Personel (Bilgisayar Mühendisliği)
Uzman Personel (Veterinerlik)
Uzman Personel (İşletme)
Uzman Personel (Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği,
Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik)

Alınacak Personel Sayısı
1 kişi
1 kişi
1 kişi
2 kişi
1 kişi
3 kişi

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5
(beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık
gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte
ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki
tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

Tekstil Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Veterinerlik
İşletme
Turizm İşletmeciliği
Turizm Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otelcilik

KPSS
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
KPSSP 1, 2 veya 3
80
KPSSP 1, 2 veya 3
80
KPSSP 1, 2 veya 3
80
KPSSP 1, 2 veya 3
80
KPSSP 1, 2 veya 3
80
KPSSP 24, 25 veya 26
80
KPSSP 1, 2 veya 3
80
KPSSP 1, 2 veya 3
80
KPSSP 1, 2 veya 3
80
KPSSP 1, 2 veya 3
80

YDS/E-YDS
TABAN PUANI
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

d) Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:
Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu
belgelemek tercih sebebi olacaktır:
• Hibe veya Mali Destek Programı Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve
Uygulamaları, Program / Proje hazırlama, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
• İzleme Değerlendirme, Raporlama, Satın Alma Usulleri, Kayıt Tutma, Şartname ve
İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,
• Bölgesel ekonometrik ve mekânsal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler /
kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı analizleri / bölgesel kalkınma politikaları ve sektörel
politikalar / bölgesel ve ulusal planlama çalışmaları / kalkınma kuramları / kent sosyolojisi ve
sosyal kalkınma / kırsal kalkınma ve tarım politikaları,
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• İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi,
• Dış ticaret ve gümrük işlemleri,
• Teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları,
• Fizibilite hazırlama,
• Etki analizi,
• Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal
uygulamaları,
• Ağ (Network) Donanımı ve Yazılımı (Altyapı, Kurulum, Konfigürasyon, Yönetim,
Güvenlik), Server (Microsoft ve Linux) işletim sistemleri ve Server Donanımı (Kurulum,
Konfigürasyon, Yönetim, Arıza tespiti-giderimi), Bilgisayar- Bilişim Elektroniği Donanımı
(Kurulum-Montaj, Konfigürasyon, Arıza tespiti-giderimi), E-Posta Server Sistemleri (özellikle
Microsoft Exchange) (Kurulum, Konfigürasyon ve Güvenlik ), Programlama (Sql, Web, Desktop,
Sistem, Network üzerine çalışılabilecek dillerden),
• Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi / Yazılım Geliştirme / Ağ Güvenliği Kurulumu ve
Yönetimi / Veri Yedekleme ve Kurtarma / Web Programlama ve Tasarımı Konuları
• SPSS, Minitab, STATA vb. istatistiksel paket programlarını veri toplama ve değerlendirme
süreçlerinde yeterli düzeyde kullanabilmek,
• Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık
konuları,
• Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatlarına
hakim olmak
• Yüksek lisans / doktora yapmış olmak veya ikinci üniversite mezuniyetine sahip olmak
• Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek, (Özellikle Arapça ve Rusça)
• SMMM veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak,
3. Hukuk Müşaviri İçin Sınava Giriş Şartları
a) Hukuk bölümünden veya bu bölüme denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul
edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5
(beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık
gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte
ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSSP4 puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,
d) Hukuk Müşaviri İçin Tercih Nedenleri:
• Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak,
• Yüksek lisans / doktora yapmış olmak veya ikinci üniversite mezuniyetine sahip olmak
• Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek.
4. İç Denetçi İçin Sınava Giriş Şartları
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma
ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik
dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak,
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c) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından
birine sahip olmak,
d) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5
(beş) yıl içerisinde en az 60 (altmış) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (D) düzeyine karşılık
gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte
ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)
e) İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri
Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu
belgelemek tercih sebebi olacaktır:
• İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi,
• Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal
uygulamaları,
• Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık
konuları,
• Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatlarına
hakim olmak,
• Yüksek lisans / doktora yapmış olmak veya ikinci üniversite mezuniyetine sahip olmak
• Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek,
• SMMM veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak.
5. Destek Personeli (3 Kişi) İçin Sınava Giriş Şartları
5.1 Bilgi İşlem Yetkilisi (1 Kişi) İçin Sınava Giriş Şartları
a) Asgari ortaöğretim düzeyinden mezun olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yıllında yapılan Ortaöğretim
Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
e) Bilgi İşlem Yetkilisi İçin Tercih Nedenleri
• Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve
Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgi İşlem, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Bilimleri
dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından lisans veya ön lisans düzeyinde mezun olmak veya meslek
liselerinin Bilişim Teknolojileri bölümlerinden ortaöğretim düzeyinde mezun olmak,
• Lisans düzeyinde mezun olan adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavların KPSSP 1, 2 veya 3
puan türlerinden en az 60 puan almış olmak,
• Ön lisans düzeyinde mezun olan adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından 2018 yıllında yapılan Ön Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 93 puan
türünden en az 60 puan almış olmak,
Ayrıca aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve
bunu belgelemek tercih sebebi sayılacaktır.
• Ağ (Network) Donanımı ve Yazılımı (Altyapı, Kurulum, Konfigürasyon, Yönetim,
Güvenlik), Server (Microsoft ve Linux) işletim sistemleri ve Server Donanımı (Kurulum,
Konfigürasyon, Yönetim, Arıza tespiti-giderimi), Bilgisayar- Bilişim Elektroniği Donanımı
(Kurulum-Montaj, Konfigürasyon, Arıza tespiti-giderimi), E-Posta Server Sistemleri (özellikle
Microsoft Exchange) (Kurulum, Konfigürasyon ve Güvenlik ), Programlama (Sql, Web, Desktop,
Sistem, Network üzerine çalışılabilecek dillerden),
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• Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi / Yazılım Geliştirme / Ağ Güvenliği Kurulumu ve
Yönetimi / Veri Yedekleme ve Kurtarma / Web Programlama ve Tasarımı Konuları
• Bilgi işlem alanında kamu veya özel kesimde çalışmış olmak,
• Yabancı dil bilmek.
5.2. İdari ve Mali İşler Görevlisi (2 kişi) İçin Sınava Giriş Şartları
a) Asgari ortaöğretim düzeyinden mezun olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yıllında yapılan Ortaöğretim
Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
İdari ve Mali İşler Görevlisi İçin Tercih Nedenleri
• Yükseköğretim kurumlarından lisans veya ön lisans düzeyinde mezun olmak veya
Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
lisans veya ön lisans düzeyinde mezun olmak,
• Lisans düzeyinde mezun olan adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavların KPSSP 1, 2 veya 3
puan türlerinden en az 60 puan almış olmak,
• Ön lisans düzeyinde mezun olan adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından 2018 yıllında yapılan Ön Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 93 puan
türünden en az 60 puan almış olmak,
• Arşivleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve kurumsal dijital arşiv konusunda tecrübe
sahip olmak,
• Bordrolama yapabilmek ve ilgili programları kullanabilmek,
• İş Kanunu ve SGK mevzuatına hakim olmak,
• İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikasına sahip olmak,
• Performans değerlendirme sistemleri ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak,
• SMMM veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak,
• MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanını çok iyi derecede kullanabilmek,
• Resmi yazışma kurallarına hakim olmak,
• Protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda Yönetici Asistanı olarak çalışmış
olmak ve bunu belgelendirmek,
• Kamu muhasebesi (özellikle Mahalli İdareler Muhasebesi), tek düzen muhasebe sistemi,
vergi mevzuatı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Finansal raporlama, bütçeleme, analitik bütçeleme sistemi konularında bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
• Gelir ve gider takibi yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesinde
bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak.
• Yabancı dil bilmek.
6. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri
Başvurular, 09 Aralık 2019 tarihinden başlayarak 23 Aralık 2019 tarihi saat 23.59'a kadar
sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.
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Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili
bölümlerine eklemeleri zorunludur.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu
şekildedir:

Belge

Uzman
Personel

Hukuk
Destek
Müşaviri İç Denetçi Personeli

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf

✓

✓

✓

✓

2 Diploma ya da Mezuniyet Belgesi

✓

✓

✓

✓

2018-2019 yıllarında yapılan KPSS Sonuç
Belgesi

✓

✓

-

✓

Uzman personel, Hukuk Müşaviri ve İç
Denetçi adayları için Yabancı Dil Seviye
Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi ya da buna
4
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil
belgesi

✓

✓

✓

-

5 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler

✓

✓

✓

✓

6 Adli Sicil Kaydı

✓

✓

✓

✓

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

✓

✓

✓

✓

İç denetçi adayları için kamuda veya özel
8 sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş)
yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge

-

-

✓

-

İç denetçi adayları için kamu iç denetim
9 sertifikası veya uluslararası eş değerliği
bulunan iç denetim sertifikası

-

-

✓

-

3

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi
kabul ve beyan etmiş sayılır.
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.

18 Kasım 2019 – Sayı : 30952

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 47

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.
7. Sınava Giriş:
Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra hukuk müşaviri,
uzman ve destek personeli adaylarının puan sıralaması KPSS puanları itibarıyla yapılır. İç denetçi
adaylarının başvuruları ise aşağıdaki tablo esas alınarak değerlendirilir ve sıralanır. Puan
sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon
sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir.
Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylarda yarışma sınavına davet
edilir.
İç Denetçi Puanlama Kriterleri
Deneyim Yılı (Belgelenmek kaydıyla)
YDS/KPDS Puanı
Yüksek Lisans
Doktora
İkinci Yabancı Dil Bilgisi 2
Diğer bilgi ve deneyim 3

1

Puanlamadaki Ağırlığı (%)
40
40
4
6
5
5

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 03
Ocak 2020 tarihinden itibaren Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde (www.kudaka.org.tr)
ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır
Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları

Personelin Unvanı
Uzman Personel (Tekstil Mühendisliği)
Uzman Personel (Ziraat Mühendisliği)
Uzman Personel (Bilgisayar Mühendisliği)
Uzman Personel (Veterinerlik)
Uzman Personel (İşletme)
Uzman Personel (Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği,
Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik)
Hukuk Müşaviri
İç Denetçi
Bilgi İşlem Yetkilisi
İdari ve Mali İşler Görevlisi

Sözlü Sınava
Alınacak Personel Çağrılacak Aday
Sayısı
Sayısı
1 kişi
5 kişi
1 kişi
5 kişi
1 kişi
5 kişi
2 kişi
10 kişi
1 kişi
5 kişi
3 kişi
15 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
2 kişi

5 kişi
5 kişi
5 kişi
10 kişi

5 yıl üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. 5 yıl üzerindeki ilave her bir 5 yıl için 10 puan
verilecektir.
2
İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirlenen asgari YDS/KPDS veya eşdeğerliliği
bulunan sınav puanları dikkate alınır.
3
Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı
belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki
ağırlığını değiştirmez
1
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8. Yarışma Sınavının Yeri, Tarihi ve Şekli:
Yarışma Sınavı, 15-16-17 Ocak 2020 tarihlerinde 08:30-18:00 saatleri arasında
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/ERZURUM
adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında
belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir
kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.
Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye
yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır.
Yarışma sınavı, uzman personel, hukuk müşaviri, iç denetçi ve destek personeli alımı için
“sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı
durumu, 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 ve tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne
alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun
gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.
9. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir.
Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı
olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış
kabul edilir. Yarışma sınavında 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 başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu
pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre
istihdam edilir. Bunlar hakkında 29.05.2016 tarih ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş
kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp
başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.
Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda
ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal
ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesi
olan www.kudaka.org.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı
ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
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Yarışma sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan
adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep
edemezler ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılır.
Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik soruşturmasına ve/veya arşiv
araştırmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen
adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla sözleşme imzalanmışsa, deneme
süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir ve
ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.
10. Görevlendirme
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
makul sebep olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belge ile ispatı mümkün bir makul sebep
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz
Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan
adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
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 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.
11. Bilgi 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
: 0442 235 61 11
E-posta
: info@kudaka.org.tr
İnternet Adresi : www.kudaka.org.tr
Kamuoyuna İlanen Duyurulur.
9986/1-1
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Serhat Kalkınma Ajansından (SERKA):
PERSONEL ALIM İLANI
Serhat Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4
sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesin ikinci fıkrasının (g)
bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29/5/2019 tarihli
ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve
gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik
düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve
sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 10 Uzman, 1 Hukuk Müşaviri ve 1 İç
Denetçi alımı gerçekleştirecektir. Serhat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kars İli olup, Ajansın
faaliyet alanlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar,
Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.
(Hukuk Müşaviri ve İç Denetçi Ajansın merkez ofisinin bulunduğu Kars ilinde
görevlendirilecektir.)
İlan Tarihi
Başvuru Tarihleri

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri
18 Kasım 2019
9 – 23 Aralık 2019

Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi

3 Ocak 2020

Sözlü Sınav Tarihleri

15-16-17 Ocak 2020
sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde
bulunan Serhat Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru
bağlantısından yapılacaktır.
Serhat Kalkınma Ajansı
Ortakapı Mahallesi, Atatürk Cad. No:117 Merkez,
KARS
Tel: (0474) 212 52 00, Faks: (0474) 212 52 04
E-mail: info@serka.gov.tr

Sınav Başvuru Adresi

Sınav Yeri
İlan ve Sınav Sonuçlarının
Duyurulacağı Adres

www.serka.gov.tr

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar
Uzman, iç denetçi ve Hukuk Müşaviri pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle
aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, 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, resmi ihale ve
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2. Uzman Personel İçin Aranan Asgari Şartlar
2.1. KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından;
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a) KPSS puanı ile toplam 9 (dokuz) Uzman alınacak olup Uzman pozisyonu için
başvuruda bulunacak adayların, aşağıdaki Tablo:1’de belirtilen; Maliye, İşletme, İktisat, İstatistik,
Ekonometri, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Plânlama, Mimarlık veya Mühendislik dallarından veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmaları,
b) Uzman personel adaylarının öncelikle, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan (28-29 Temmuz 2018 veya
20-21 Temmuz 2019) Kamu Personel Seçme Sınavına girmeleri ve bu sınavdan, Genel
Sekreterinin görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunun kararlaştırmış olduğu ve aşağıda
belirtilen her bir öğrenim dalı için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
yapılan ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından
aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden birinde en az 80 puan almış olmak.
c) Uzman personel pozisyonları için başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden
önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C)
düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye
başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,
Tablo: 1
KPSS Puanıyla Alınacak Uzman Adayları İçin İstenen Mezuniyet Alanları ve Taban Puanları
Bölümler

2018, 2019 KPSS
Puan Türü

KPSS
Taban
Puanı

YDS/
e-YDS
Taban Puanı

Alınacak
Uzman Sayısı

Maliye

P19, P20 veya P21

80

70

1 (bir)

İşletme

P24, P25 veya P26

80

70

1 (bir)

İktisat

P14, P15 veya P16

80

70

1 (bir)

Şehir ve Bölge Planlama

P1, P2 veya P3

80

70

1 (bir)

İstatistik

P12 veya P13

80

70

1 (bir)

Ekonometri

P13 veya P14

80

70

1 (bir)

Sosyoloji

P1, P2 veya P3

80

70

1 (bir)

Mimarlık ve Mühendislik
Dalları

P1, P2 veya P3

80

70

2 (iki)

TOPLAM

9 (Dokuz) Uzman

2.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesiyle Başvuracak Adaylar Bakımından;
KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle 1 (bir) uzman alınacak olup, bu pozisyon için
gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir;
a) İletişim Fakülteleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul
edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) İş tecrübesiyle başvuruda bulunan uzman adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5
(beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde
veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru
tarihi itibarıyla sahip olmak,
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c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 10 (on) yıl fiilen başarılı
olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olan adaylardan KPSS şartı
aranmaz.
Kamu kesimi veya özel kesimde en az 10 (on) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı
gerektiren konular şunlardır;
 Planlama, programlama,
 Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
 Strateji geliştirme, strateji yönetimi,
 İzleme ve değerlendirme,
 Tanıtım, danışmanlık,
 Şehircilik ve çevre,
 Araştırma-geliştirme,
 Bilgi ve iletişim teknolojileri,
 Finansman,
 İnsan kaynakları yönetimi,
 Uluslararası ticaret.
2.3. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri:
Hem KPSS puanı hem de iş tecrübesiyle başvuruda bulunan uzman adaylarının, aşağıda
belirtilen alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve bunu
belgelemeleri, tercih sebebi olacaktır;
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans
veya doktora derecesine sahip olmak,
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
d) Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak,
e) SPSS, STATA, Eviews vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve
değerlendirme süreçlerine hâkim olmak,
f) NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,
g) Enerji üretimi ve yenilenebilir enerji çalışmalarında bulunmuş olmak,
h) Kamu ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi,
satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyime veya mali müşavirlik
belgesine sahip olmak.
3. Hukuk Müşaviri İçin Aranan Asgari Şartlar
a) Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilecek uzman personel
adaylarının, yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu
YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Ajans’ta istihdam edilecek Hukuk Müşavirinin öncelikle, 18/3/2002 tarihli ve
2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan
(28-29 Temmuz 2018 veya 20-21 Temmuz 2019) Kamu Personel Seçme Sınavına girmeleri ve bu
sınavdan, Genel Sekreterinin görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunun kararlaştırmış olduğu
ve aşağıda belirtilen her bir öğrenim dalı için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından yapılan ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme
Sınavından aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden birinde en az 80 puan almış olmak.
c) Hukuk Müşaviri pozisyonlarına başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden önceki
5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde
veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan

18 Kasım 2019 – Sayı : 30952

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 53

başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru
tarihi itibarıyla sahip olmak,
Tablo: 2
Hukuk Müşaviri Adayları İçin İstenen Mezuniyet Alanı ve Taban Puanı
Bölümler
Hukuk

2018, 2019 KPSS Puan
Türü
P4

KPSS
Taban
Puanı

YDS/
e-YDS
Taban Puanı

80

70

Alınacak
Uzman Sayısı
1

(bir)

3.1. Hukuk Müşaviri İçin Tercih Nedenleri
a) Hukuk Müşaviri pozisyonu için başvuran adayların, öncelikle avukatlık stajını
tamamlamış olmaları ve bunu belgelemeleri tercih sebebidir. Ayrıca;
b) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
c) Hukuk ile ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
d) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak, Hukuk Müşaviri pozisyonu
için tercih sebepleridir.
4. İç Denetçi İçin Aranan Asgari Şartlar
a) İktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya hukuk fakülteleri bölümlerinin birinde veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) İç Denetçi başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde
İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği
bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan
asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla
sahip olmak,
c) İç denetçi pozisyonu için başvuran adaylardan, kamuda veya özel sektörde denetim
elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası
eşdeğerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak.
4.1. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri
1) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
2) Herhangi bir alanda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
3) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak, İç Denetçi pozisyonu için
tercih sebepleridir.
5. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar
 Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin https://dokuman.osym.gov.tr/
pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf internet sitesi linkinde yayınlanan
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına
göre değerlendirilecektir.
 Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki
üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların
başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.
 Her aday sadece ilandaki bir pozisyona başvuruda bulunabilir.
 Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya belli
bir öğrenim dalından başvuru olmaması 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.
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6. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri
Başvurular, 9 Aralık 2019 tarihinden başlayarak 23 Aralık 2019 tarihi saat 23.59'a kadar
sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Serhat Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru
bağlantısından yapılacaktır.
Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili
bölümlerine eklemeleri zorunludur.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu
şekildedir:
Tablo: 3
Belge
1
2
3

4

5

6
7
8

9

10

Özgeçmiş ve Fotoğraf
Diploma ya da Mezuniyet Belgesi
2018-2019 yıllarında yapılan KPSS Sonuç
Belgesi
KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş
tecrübesi ile başvuracak uzman adayları için,
tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi
hangi unvan ile yürütmekte/yürütmüş
olduğuna dair hizmet dökümü ve ilgili
işyerlerinden alınmış onaylı yazılar,
Uzman personel ve İç Denetçi adayları için
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı
(YDS) sonuç belgesi ya da buna denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil
belgesi
Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler
Adli Sicil Kaydı
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış,
muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu
gösteren belgeler
İç denetçi adayları için kamuda veya özel
sektörde denetim elemanı olarak en az 5
(beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir
belge
İç denetçi adayları için kamu iç denetim
sertifikası veya uluslararası eş değerliği
bulunan iç denetim sertifikası

Uzman
Personel
✓
✓

Hukuk
Müşaviri
✓
✓

İç Denetçi

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

-

-

✓

-

-

✓

✓
✓

✓
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Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi
kabul ve beyan etmiş sayılır.
7. Başvuruların değerlendirilmesi
Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ile başvuranlar için KPSS puanına göre; KPSS’ye
girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuranlar için Yönetmelik ekinde yer alan
değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların
puan sıralaması KPSS ve varsa iş tecrübesiyle yapılan başvurular itibarıyla ayrı ayrı yapılır. Puan
sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon
sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın
ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile
eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. 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.
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.
8. Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi
Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Ajans’a yapılan başvurular, Genel
Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, mülakat
sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, 3 Ocak 2020
tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.serka.gov.tr sayfasında ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı
kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. Başvuran aday sayısı alınması planlanan personel
sayısının 5 katından az olması halinde, şartları tutan tüm adaylar çağrılabilecektir.
Yarışma Sınavı, 15-16-17 Ocak 2020 tarihlerinde Ajansın Merkez Hizmet binasının
bulunduğu, Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117 KARS adresinde yapılacaktır.
Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini
değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.serka.gov.tr internet
adresinden duyurulacaktır.
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Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır
bulunmaları gerekmektedir.
9. Yarışma sınavının yapılışı
1) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel
Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.
2) Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri
arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak
üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar
Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı
veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.
3) Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve
bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış,
ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve
tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her
adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve
belgeleri adaylardan ister.
10. Değerlendirme
1) Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu
gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların
sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere
sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir.
Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmış hak teşkil etmez.
2) Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu
pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre
istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
3) Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle
boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava
katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle
doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
11. Sonuçların duyurulması
1) 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.
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12. Görevlendirme
1) Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin
yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip
15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
2) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün
bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.
3) Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan
adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
13. Personelin istihdamı ve deneme süresi
1) Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere,
Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz
konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği
yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.
2) Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen
görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici,
personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere
sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.
3) 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.
14. Ücretlendirme
Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu’na tabi olup Ajans’ta istihdam edilecek personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve sair ilgili
meri mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulunca belirlenen aylık ücret, diğer mali ve sosyal haklar
ile 6772 sayılı yasada öngörülen ilave tediye ödenir.
Ajansımızda ayrıca, sendikal Toplu İş Sözleşmesi mevcut olup, bu iş sözleşmesinden
yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.
Bu Şartnamede belirtilmeyen hususlarda, öncelikle Serhat Kalkınma Ajansı, 15/7/2018
tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili
Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 187’nci maddesin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989
tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası
hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Kamuoyuna İlanen Duyurulur.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Giresun Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITAM) Yönetmeliğinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Maltepe Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İleri Mühendislik Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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