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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çukurova Üniversitesinden:
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE KALKINMA ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Üniversitesi Göç ve Kalkınma Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çukurova Üniversitesi Göç ve Kalkınma Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Çukurova Üniversitesi Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Göç ve kalkınma alanında araştırmalar yapmak.
b) Çukurova bölgesinin önemli meselelerinden biri olan göç alanında yeni araştırma

alanları yaratmak ve bu alanlarda çalışan araştırmacılar arasında işbirliğini yaygınlaştırmak.
c) Hakemli akademik dergi yayımlamak.
ç) Özelde Çukurova bölgesinde, genelde ise göç ve kalkınma alanında çalışan bilim in-

sanları ile sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarını bir araya getirmek.
d) Üniversitenin uluslararasılaşma hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik uluslararası

kurum ve kuruluşlara ilişkin projelerde düzenleyici, yürütücü, araştırmacı ve benzeri rollerde
yer almak, göç ve kalkınma alanında etkinlikler organize etmek ve bu alanda yapılan etkinlik-
lere katkıda bulunmak.

e) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tüm akademik birimler ile uygulama ve araş-
tırma merkezleri ile işbirliği içinde çalışmalar yürütmek.

f) Çukurova bölgesinin kalkınmasına katkı sağlamak.
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Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve tek-

nolojik araştırmaları planlamak, gerekli imkânları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.
b) Adana İli ve çevresi ile ilgili göç ve kalkınma konusunda geleceğe yönelik projeler

üretmek için gerekli çalışmaları yapmak.
c) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.
ç) Endüstrinin, diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve

uygulamalar yapmak.
d) Teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.
e) Yayın ve enformasyon faaliyetleri yapmak.
f) Bölgenin sosyo-ekonomik ve politik değişimine yönelik araştırma ve uygulamalar

yapmak.

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 alanlarında eğitimi ve çalışmaları olan, Üniversite

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür,
tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkez çalışmalarının koordinasyonunda Müdüre yardımcı olmak üzere Merkezin
faaliyetleriyle ilgili uzmanlığı bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi
Müdürün önerisiyle üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, yerine müdür yardımcılarından
birisi vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı ayı geçemez. Müdürün görev süresi bittiğinde, müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulu gündemini belirleyerek Kurula başkanlık

etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi, tüm

faaliyetlerin planlanması ve denetimini sağlamak.
ç) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.
d) Merkezin faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekli ile Rektörün

onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye ve Mü-
dür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.
Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcıları oy kullanmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışma alanıyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-

lemek.
c) Merkezin program ve bütçe tasarısını hazırlamak.
ç) Kuruluş amacına uygun müracaatları incelemek ve 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 maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Mali konular
MADDE 13 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hüküm-

leri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İSMAİL GASPIRALI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İsmail

Gaspıralı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, organlarını, or-
ganlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İsmail Gaspıralı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İsmail Gaspıralı Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türk Dünyasındaki üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezleri ve sivil toplum ku-

ruluşlarında sürdürülen İsmail Gaspıralı araştırmalarını desteklemek ve bu alanda eğitim-öğ-
retim, araştırma ve uygulama projeleri üreterek iş birliği sağlamak ve bunları takip etmek.

b) Üniversitemiz ile diğer Türk Devletlerinde, Türk ve Akraba Topluluklarında bulunan
İsmail Gaspıralı Araştırma Merkezleriyle müşterek bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür
faaliyetlere katılmak.

c) İsmail Gaspıralı ile ilgili konularda, yazılı ve görüntülü medyaya açıklama yapmak
ve bilgi desteğinde bulunmak.

ç) İsmail Gaspıralı ile ilgili dünyada yapılmış olan çalışmaları toplamak, incelemek,
arşiv ve veritabanı oluşturulmasına destek vermek.

d) İsmail Gaspıralı ile ilgili kütüphaneler kurmak.
e) İsmail Gaspıralı ile ilgili süreli ve diğer yayınlar çıkarmak, farklı yayım araçlarını

devreye koymak ve bu yöndeki çalışmaları desteklemek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur:
a) İsmail Gaspıralı ve faaliyetleri ile ilgili her konuda çalışma ve projeler üretmek, ha-

zırlanacak çalışmalara yurt içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak.
b) Üretilen projelere işlerlik kazandırmak için faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri,

kurultay, toplantı, bilgilendirme oturumu, bilgi şöleni ve açık oturumlarla kamuoyuna duyur-
mak ve elde edilen sonuçları yayımlamak.

c) Merkezin amacına uygun konularda araştırma ve inceleme yapan yurt dışındaki ben-
zer kuruluşlar ile yurt içindeki öğretim kurumları, kamu tüzel kişileri ve bilim insanları ile iş
birliğinde bulunmak ve onların yapacağı çalışmaları takip ve teşvik etmek.

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili yayınları takip etmek, arşiv ve veri tabanı oluştur-
mak.

d) Üniversitede öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin İsmail Gaspıralı’nın
fikir ve faaliyetleri üzerinde araştıma yapmalarına, arşiv, müze ve kütüphanelerde inceleme-
lerde bulunmalarına destek olmak.

e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel ve işitsel ya-
yınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, kitapçık, genel ağ sayfası ve
benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayınlamak.

f) Üniversitede konuyla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, lisansüstü tez veya
diğer akademik çalışmaların yapılmasını sağlamak ve desteklemek.

g) İsmail Gaspıralı ile ilgili olarak farklı dillerde yayınlanmış olan makale ve benzer
çalışmaların Türkiye Türkçesine dönüştürülmesini sağlamak. 

ğ) Türk Dünyasında fakültelerin, araştırma enstitülerinin, akademik anlamda kurulmuş
birimlerin İsmail Gaspıralı’nın öncülleri ve ardıllarının tanınması hususunda iş birliği temininin
hayata geçirilmesine katkıda bulunmak. 

h) Türk Dünyasında İsmail Gaspıralı’nın “dilde, fikirde, işte birlik” şiarını oluşturmaya
çalışmak ve geliştirmek. Bu kapsamda bilgilendirici kaynak ve sanal ortam verileri hazırla-
mak.

ı) İsmail Gaspıralı’nın siyasi mücadelelerindeki demokratik tavırları ortaya koymak.
i) İsmail Gaspıralı’nın fikir ve faaliyetlerinin Türk Dünyasındaki mesleki ve sivil toplum

kuruluşları arasında bilgi alışverişi ve dayanışmayı temin etmek.
j) İsmail Gaspıralı’nın Batı Medeniyeti, İslâm Dini ve Türklüğe bakışını o dönemin

Osmanlı ve Rusya Müslümanlarındaki tezahürlerini ve karşılaştırmalarını yapmış ve yapacak
çalışmaları araştırmak.
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k) İsmail Gaspıralı’nın Türk yurtlarında kurduğu Usül-i Cedid mekteplerinde yetişmiş
aydınların edebiyat, müzik, film, tiyatro, folklor ve benzeri faaliyetlerdeki çalışmalarını araş-
tırmak.

l) İsmail Gaspıralı’nın yayımladığı Tercüman Gazetesinin Türk Dünyasındaki etkilerini
ve bugüne kadar takip eden çalışmaları gerçekleştirmek. 

m) İsmail Gaspıralı’nın yaşadığı çağda Türk Dünyasında yetişmiş Türk aydınlarını ta-
nıtmak.

n) İsmail Gaspıralı’nın eserlerinin Türk Dünyasında yaygınlaşmasını sağlamak.
o) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üni-

versite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten
Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri
arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde yar-
dımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığında, müdür yardımcılarından birine vekâlet bı-
rakabilir. Merkez Müdürünün aralıksız altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı du-
rumlarda görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda
gerekli koordinasyonun sağlanmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkezin faaliyetlerinin 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütül-

mesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
c) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık et-

mek.
ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
d) Her öğretim yılı sonunda, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu

Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
e) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yap-

mak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve dört üye olmak

üzere toplam yedi kişiden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri; Müdürün önerisiyle üniversite öğretim elemanları arasın-

dan Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlen-
dirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üye görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, merkezin karar organıdır.
(4) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa planlı, gerek görüldüğü durumlarda Müdürün

daveti üzerine de toplanır, salt çoğunlukla toplantı yapılabilir ve bu durumda kararlar oybirliği
ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) 5 inci maddede tanımlanan amaçlar çerçevesinde 6 ncı maddede belirtilen faaliyet

alanlarına ilişkin kararlar almak.
b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.
c) Araştırma ve uygulama projelerini görüşmek ve karara bağlamak.
ç) Bütçe taslağını görüşmek ve karara bağlamak.
d) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek.
e) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip projeksiyon hazırlamak.
f) Kurulacak araştırma ve çalışma gruplarını belirlemek.
g) Merkezle ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün önerisi ile Rektörün görevlendireceği

Üniversitenin öğretim elemanları arasından dört üye ve diğer üniversitelerden veya sivil toplum
kuruluşlarından İsmail Gaspıralı ile ilgili çalışmalarda bulunanlar arasından davet edilecek üç
üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantı Mü-
dürün başkanlığında telekonferans yöntemi ile de yapılabilir. Kararlar toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye-
ler yeniden görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kurulundan ilgili üyeler gerektiğinde Müdürün daveti üzerine Yönetim
Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) 5 inci maddede tanımlanan amaçlar çerçevesinde merkezin faaliyetlerine yönelik gö-

rüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre veya Yönetim Kuruluna sunmak.
b) Bir yıl önceki işler hakkında bilgi almak.
c) Yıllık çalışma planlarını görüşmek.
Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel

olarak Müdürün önerisi ile gerektiği kadar çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturu-
labilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere gerektiği kadar personel Müdürün teklifi üze-
rine Rektör tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikolojik Da-

nışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık

ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Gönüllü çalışan: Merkezde duyulan ihtiyaç çerçevesinde belirlenen hizmetlere, tam

ya da yarı zamanlı olmadan kadrosuz, yetkinlik düzeyine ve gönüllülük ilkesine göre katkıda
bulunan alanında uzman kişiyi, çalışanı ya da öğrenciyi,

b) Merkez: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygu-
lama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez İdari Sorumlusu: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve

Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi İdari Personelini,
d) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,
e) Stajyer: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren, reh-

berlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji ya da klinik psikoloji alanında lisans, yüksek lisans
ya da doktora öğrenimi gören öğrencileri,

f) Tam zamanlı uzman: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçek-
leştiren, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve klinik psikoloji alanında hizmet veren tam za-
manlı ve kadrolu personeli,

g) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,
ğ) Yarı zamanlı uzman: Merkezde duyulan ihtiyaç çerçevesinde belirlenen hizmetlere

tam zamanlı ve kadrolu olmadan ve yetkinlik düzeyine göre katkıda bulunan alanında uzman
personeli,

h) Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim

programlarına kayıtlı öğrencilere bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlara yönelik psi-
kolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermektir.
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(2) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere

bireysel, sosyal, eğitimsel, mesleki alanlarda gelişimsel ve ilişki odaklı bireysel ve grupla psi-
kolojik danışma hizmetleri sunmak.

b) Gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasını
sağlamak, diğer bireyi tanıma tekniklerini ve ölçme araçlarını kullanmak.

c) Üniversite bünyesinde gelişimsel, önleyici, eğitsel ve mesleki rehberlik programlarını
düzenlemek.

ç) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.
d) Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki psikiyatri servisleri ile koordinasyon içinde

çalışarak ihtiyaç duyan ve Merkezin (HKÜPDRM) etkinlik alanı dışında olan öğrenciler için
sevk mekanizması oluşturmak ve bu öğrencileri izleme çalışmalarını yürütmek.

e) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerek-
tiğinde müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri vermek.

f) Yeni gelen öğrencilerin Üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon
çalışmalarını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalı ile birlikte yürütmek.

g) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla
ve mesleki etik kurallar temelinde tarama çalışmaları yapmak.

ğ) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek için mem-
nuniyet anketleri uygulamak.

h) Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğrencilerin akademik, bireysel, sosyal ve mesleki
gelişimlerini destekleyici seminer, çalıştay ve sertifika programları düzenlemek.

ı) Merkezin çalışma alanında yapılmış her türlü bilimsel çalışmaları yayımlamak.
i) Merkezin hizmet kalitesini artırmak için çalışma alanında yapılan her türlü

ulusal/uluslararası bilimsel etkinliğe katılmak.
j) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde

öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim (süper-
vizyon) desteği sunmak, danışmanlık yapmak.

k) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik eğitim çalış-
maları planlamak ve uygulamak.

l) Gizlilik ilkesine bağlı kalınarak yapılan çalışmalarla ilgili kayıtlar tutmak ve arşiv-
lemek.

m) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Üniversitenin psikolojik danışmanlık ve reh-
berlik hizmetleri kapsamındaki diğer etkinlikleri gerçekleştirmek.

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
Merkez Müdürü ve görevleri
MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim eleman-

ları arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Bu şartlara uygun bir öğretim ele-
manı bulunmadığı takdirde Merkez Müdürü, Merkez bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan
uzmanlar arasından görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden gö-
revlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Süresi bitmeden
görevden alınması halinde Rektör tarafından gecikmeksizin yeni Merkez Müdürü görevlendi-
rilir.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.
b) Merkezin yıl sonu çalışma raporunu Rektöre sunmak.
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c) Merkezde görev yapan tam zamanlı, yarı zamanlı ve gönüllü uzmanlar ile stajyer
öğrencilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

ç) İdari ve akademik toplantılarda Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının
amacına uygun olarak ve koordinasyon içinde geliştirilmesini, planlanmasını, yürütülmesini
ve denetimini sağlamak.

d) Merkezde sunulan hizmetlerin öğrencilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda
belirlenmesini, etkinliğinin artırılmasını ve planlanmasını gerçekleştirmek.

e) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştirilmesi
konusunda ilgili diğer kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

f) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve/veya
koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler belirlemek ve yürütmek.

g) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler ge-
liştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

ğ) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin bilimsel yeterliliğini ve idari ya-
pının bu bilimsel gelişime uygun olmasını sağlamak.

h) Merkez çalışanlarının uyum içinde çalışmalarına ve kendilerini akademik ve mesleki
alanlarda geliştirmelerine destek olmak.

ı) Merkezin çalışma alanında yapılan ve Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili tüm
ulusal/uluslararası etkinliklere katılmak.

i) Merkez çalışanlarının eğitim-öğretim yılı içinde sundukları hizmetlerin etkinleştiril-
mesi için kendi aralarında düzenlenen haftalık vaka ve gözetim (süpervizyon) toplantıları başta
olmak üzere tüm toplantıları yıllık çalışma programı çerçevesinde düzenlemek. Merkez çalı-
şanlarının eğitim öğretim yılı içerisinde yaptıkları haftalık toplantıları yönetmek.

j) Merkez çalışanlarının personel işlerine ilişkin işlemlerini yürütmek.
k) Merkeze alınacak tam zamanlı uzman adaylarını ilgili mevzuat hükümlerine göre

seçmek ve seçilen uzman adaylarını Rektörlüğe bildirmek.
l) Merkezin kadro ihtiyaçlarını ve görev yapacak yarı-zamanlı, gönüllü uzmanlar ile

stajyer öğrencileri belirlemek.
m) Merkezdeki araştırma ve eğitim projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik planlama-

ları ve uygulamaları gerçekleştirmek.
Merkez İdari Sorumlusu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Merkez İdari Sorumlusu; Merkez Müdürü tarafından birimde çalışan

tam zamanlı uzmanlar arasından seçilerek iki yıllığına görevlendirilir. Görev süresi sona eren
Merkez İdari Sorumlusu tekrar görevlendirilebileceği gibi, aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Merkez İdari Sorumlusunun görevleri şunlardır:
a) Merkez Müdürünün bulunamadığı durumlarda birim çalışanlarının düzenleyecekleri

haftalık toplantıları yönetir.
b) Öğrencilerin var olan problemleri Merkezin (HKÜPDRM) etkinlik ve uzmanlık alanı

dışında ise bu öğrencileri Üniversite içindeki veya dışındaki ilgili kaynaklara yönlendirmek.
c) Merkezin teknik ve fiziki ihtiyaçlarını karşılamak ve takibini sağlamak.
ç) Merkezin ay sonu ve yıl sonu çalışma raporunu oluşturmak ve Merkez Müdürüne

sunmak.
d) Bireysel ve grupla psikolojik danışma randevularını düzenlemek.
e) Merkezin bireysel ve grupla psikolojik danışma odalarının uzmanlar, stajyerler ve

öğrenciler tarafından kullanımını yönetmek.
f) Merkez tarafından yapılacak seminer, çalıştay ve sertifika programlarının organizas-

yonunu gerçekleştirmek.
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Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları ara-

sından görevlendirilecek Merkez Müdürü ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu
olağan olarak yılda en az iki kez toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Yönetim
Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy-
ların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bütçesini, kadro ihtiyacını, yıllık faaliyet raporunu ve faaliyet planlarını

hazırlamak ve teklif etmek.
b) Merkezin bütçesini görüşmek ve Rektörlüğe teklif etmek.
c) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli gördüğü kararları almak.
ç) Merkezde çalışan stajyer öğrencilerin sayısını ve faaliyet sınırlarının belirlenmesinde

fikir, görüş ve destek sağlamak.
d) Merkezin gelecekte vermesi planlanan yeni hizmetler için fikir, görüş ve öneri sun-

mak.
Merkez çalışanları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez (HKÜPDRM) çalışanları, Uzman Psikolojik Danışman ve

Klinik Psikologdan oluşan tam zamanlı uzmanlardan oluşmaktadır. Merkez çalışanlarının ni-
telikleri ve görevleri aşağıda belirtilmektedir.

a) Tam zamanlı uzmanlar:
1) Uzman Psikolojik Danışman: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanından Tezli

Yüksek Lisans mezunu olmak.
2) Klinik Psikolog: Klinik Psikoloji alanından Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
(2) Tam zamanlı uzmanların görevleri şunlardır:
a) Merkeze başvuran danışanlara Merkez ve Merkezde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi

vermek.
b) Önleyici ve koruyucu ruh sağlığı hizmetleri sunmak.
c) Seminer, çalıştay ve sertifika programlarının düzenlenmesinde ve uygulanmasında

görev almak.
ç) Merkez bünyesinde yapılan araştırma ve incelemelerde görev almak.
d) Bireysel görüşmeler ve grup görüşmeleri aracılığıyla danışma oturumlarını yürütmek

ve gerekli durumlarda başvuran öğrenciyi diğer birimlere yönlendirmek.
e) Eğitimini aldığı test ve test dışı teknikleri kullanmak, değerlendirmek ve rapor ha-

zırlamak.
f) Psikolojik destek ve psiko-eğitim çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Ücretlendirme
MADDE 12 – (1) Merkezde öğrencilere yönelik sunulan tüm hizmetler ücretsizdir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü

yürütür.

25 Şubat 2019 – Sayı : 30697                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



İstanbul Teknik Üniversitesinden:
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRK BOĞAZLARI DENİZCİLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Deniz-

cilik 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 Ka-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (İTÜBOA): İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Denizcilik Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını, 
d) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,
e) Türk Boğazları: İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nden gemi-

lerin geçiş alanı ile bu alanı çevreleyen kıyı şeridini,
f) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türk Boğazlarında seyir, can, mal ve çevre emniyetinin, deniz ve çevre güvenliğinin

sağlanmasının yanı sıra; deniz, hava ve çevre kirliliğinin önlenmesiyle ilgili çalışmalar yürüt-
mek.

b) Türk Boğazları ve çevresinde doğal, tarihi ve kültürel varlıkları korumak; Türk Bo-
ğazları ile ilgili olarak Uluslararası Hukuk ve Deniz Ticareti Hukukunda, uluslararası ilişkiler
ve politikada, enerji güvenliğinde ticaret ve ekonomide yürütülecek bilimsel çalışmalar yap-
mak; bilgi iletişim teknolojileri, enerji, kıyı ve deniz mühendisliği, açık deniz petrol ve doğalgaz
arama platform ve yapılarını geliştirmek ve inşa etmek ile ulusal denizciliği geliştirmek; deniz
araştırmaları alanlarında ve bunların alt disiplinlerinde, farklı sektörlerde, makro ve mikro öl-
çeklerde teorik ve uygulamalı bilimsel araştırmalar, çalışmalar yapmak.

c) Projeler gerçekleştirmek, raporlar üretmek, toplumu bilinçlendirmek, matbu, işitsel,
sözel ve görsel yayınlar yapmak, konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar düzenlemek ve ben-
zeri etkinliklerde bulunmak.
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ç) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör kurum
ve kuruluşlarla ve kişiler ile işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürü-

tür:
a) Türk Boğazları ile ilgili araştırma, inceleme, uygulama, çalışma, geliştirme ve pro-

jeler yapmak.
b) Ulusal ve küresel ekonomik, finansal, hukuki, ticari ve teknolojik göstergeleri, ge-

lişmeleri izlemek, derlemek, değerlendirmek ve raporlamak.
c) Modelleme, simülasyon ve senaryo planlama gibi analiz, risk ve tahmin modelleri

geliştirmek, uygulamak, bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve yaptırmak.
ç) Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları, çalıştaylar

ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür etkinliklere
iştirak etmek ve başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için yardım sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek,
organize etmek, seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel toplan-
tılar düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür etkinliklere iştirak etmek
ile bu etkinlikler çerçevesinde yayınlar yapmak.

e) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek, kamu ve özel kuruluşlarla
bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, bu bağlamda sözü edilen kuruluşların bilgi, tecrübe, altyapı
ve insan kaynaklarından yararlanmak ve ortak çalışma grupları kurularak, ortak projeler üret-
mek, mevcut projelere iştirak etmek.

f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bulguları kapsayan bilimsel
yayınlar yapmak, böylece üretilen bilimsel bilgilerin ve teknolojilerin bilim çevreleri ve ka-
muoyu ile paylaşmak.

g) Merkezin faaliyetlerini etkinleştirecek ve geliştirecek çerçevede; bilimsel ve teknik
altyapı oluşturmak, süreli ve süresiz yayınların derlenmesini içeren dokümantasyon etkinlikleri
gerçekleştirmek ve Türk Boğazları ile ilgili bir başvuru kütüphanesi oluşturmak.

ğ) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda çalışmalar yapmak ve Üniversite ta-
rafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üni-

versite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev sü-
resi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak
yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sından en çok üç kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür, kısa
süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün
görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yar-
dımcılarının da görevi sona erer.
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(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi
sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin, bağlı birimlerinin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve Mer-

kezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim

Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını ha-

zırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Müdürün

teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen Üniversite öğretim üyelerinden
ve/veya istekleri halinde ilgili kuruluşlarda görev yapan veya Merkezin faaliyet konularıyla il-
gili alanlarda çalışan en az üçü Üniversite öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden
oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebi-
lir.

(2) Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten
ayrılanların veya Üniversite dışında altı aydan daha fazla görevlendirilenlerin yerine Müdürün
teklifi üzerine aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri
üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirle-
yeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alı-
nır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını be-

lirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.
ç) Araştırma, yayın, eğitim, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar

almak.
d) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından önerilen

konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birim-
lerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek.

e) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışındaki ku-
rum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirle-
mek.

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değer-
lendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.
ğ) Merkezin sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki

ilkeleri belirlemek.
h) Personel ihtiyacını belirlemek.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim

elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış di-
ğer üniversitelerin öğretim elemanları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcileri veya gerçek kişiler arasından Merkez
Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla
yirmi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

(4) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve
öneriler hakkında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faali-

yetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.
(2) Gerektiğinde Danışma Kurulu bünyesinde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt

komisyonlar oluşturulabilir.
Merkezin birimleri ve çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; araştırma ve yayın birimi, bilimsel etkinlikler

birimi, proje koordinatörlüğü ile dış ilişkiler birimidir. Bunlar haricinde; araştırma, geliştirme
ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim
Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapan başka Merkez
birimleri ve çalışma grupları kurulabilir.

(2) Ana birimler de dâhil olmak üzere Merkez birimleri, Müdürlük ve Yönetim Kuru-
lunca değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, Müdürlük ve Yönetim
Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, proje koordinatörlüğü altında ve onun eşgüdümünde yü-
rütülür.

(3) Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca
belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi

üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Döner Ser-

maye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi eğitim, öğretim,

araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İş-
letmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesine dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygu-

lama ve araştırma merkezleri ile laboratuvarları,
b) İşletme: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
c) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
d) Üniversite Yönetim Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
e) Yürütme Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yü-

rütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve İşleyişine İlişkin Esaslar

İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) İşletme, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda

bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kay-
dıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından
talep edilecek konularda, bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve
benzeri hizmetleri yapmak, kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
seminer, konferans, panel ve sempozyum düzenlemek, sınavlar yapmak.

b) Bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.
c) Sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda ra-

porlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.
ç) Üniversitenin faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, uygulama, plan, deney

raporları, fizibilite etüdü, model deneyleri, bilgi işlem, iş değerlendirmesi ve organizasyon yap-
mak, ölçme, ölçü ayarı hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin raporlar hazırlamak.
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d) Laboratuvar, atölye, arazi ve benzeri hizmet birimlerinde yapılacak tetkik, analiz,
deneyler, kalite kontrol hizmetleri, her çeşit cihaz, makine, alet edevat ve benzerlerinin bakım,
onarım ve tamir işlerini yapmak.

e) Mevcut fizikî kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak
üzere iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazar-
lamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak.

f) Güzel sanatlarla ilgili, slayt, fotoğraf, reklam, ilan, yayın, röleve, sergi, fuar, resto-
rasyon, eğitim programları yapmak ve bunlarla ilgili rapor düzenlemek.

g) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanında; seminer, eğitim programları ve yarış-
malar, eğitim semineri, antrenörlük programları düzenlemek ve organizasyon yapmak, bu
amaçla ilgili spor tesislerini işletmek, turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim programları yapmak
ve bu amaçla ilgili tesisleri işletmek.

ğ) Üniversitenin faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayın ve basım işlerini yapmak.
h) Yurt içinde ve yurt dışında Üniversitenin faaliyet alanı ile ilgili her türlü eğitim ve

öğretime (TÖMER, Açık Öğretim, Uzaktan Eğitim, YÖS ve benzeri) yönelik sınavlar yapmak.
Yönetim organları
MADDE 6 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim

Kuruludur.
(2) Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, kuracakları Yürütme

Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve bir muhasebe
yetkilisi olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kuruluna rektör yardımcısı başkanlık eder,
en az üç kişiyle toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Harcama yetkilisi
MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde, yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama
merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye limiti
MADDE 8 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 100.000,00 (Yüzbin) TL’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 Sayılı Yükseköğ-

retim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 10 – (1) 2/6/1999 tarihli ve 23713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dum-

lupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların
görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Somut Olmayan Kül-

türel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına ve bu organların görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SDÜ-SOKÜM): Süleyman Demirel Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel

Miras Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Proje ve çalışma grupları: Merkezde oluşturulan proje ve çalışma gruplarını,
d) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,
e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Isparta’nın sahip olduğu kuşaktan kuşağa aktarılarak toplumlara kimlik ve devamlılık

duygusu kazandıran; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel mirasla-
rının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve
bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar ile ilgili çalışmalar yapmak ve faaliyetler
düzenlemek.

b) Isparta’nın somut olmayan kültürel mirasını tespit etmek, bu tespitleri korunmasına
yönelik olarak kayıt altına almak (kayıt, arşiv ve belgeleme), kültürel miras unsurlarının za-
man/mekân ilişkisini saptamak, yaşayan insan hazinelerinin tespit edilerek kent belleği ve kül-
türel kimlik olgularını oluşturmak, kentin kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılarak sür-
dürebilirliğinin sağlamasına yönelik uygulama ve sempozyum, konferans ve çalıştay gibi di-
siplinlerarası faaliyetlerini düzenlenmek. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Isparta’nın somut olmayan kültürel mirası ve yaşayan insan hazinelerini tespit etmek,

belgelemek ve toplanan verileri arşivlemek ile Merkez adına sağlanacak veri tabanıyla internet
arşivi olarak saklamak.
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b) Yürütülen çalışmalarla gerçekleştirilen tespit ve arşiv çalışmalarından elde edilen
verilerin web sitesi ile internet ortamında yayımlamak, Isparta Kent Belleğini oluşturmak ve
kamu ile paylaşılmasını sağlamak.

c) Merkez bünyesinde oluşturulacak araştırma ekibi, öğretim elemanları ve lisansüstü
eğitim öğrencileriyle eğitim amaçlı faaliyetler düzenlemek.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda sempozyum, konferans, çalıştay ve teknik geziler
gibi disiplinlerarası faaliyetler düzenlemek.

d) Araştırma kapsamında ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlarla iş bir-
liği yapmak.

e) Isparta’nın somut olmayan kültürel mirasına yönelik çalışmaları desteklemek, koor-
dine etmek.

f) Yürütülen bilimsel faaliyetler, yayınlar, projeler, rapor, kitap ve benzeri çalışmalar
neticesinde konu ile ilgili bilimsel yayım yapmak.

g) Isparta’nın somut olmayan kültürel mirası ve yaşayan insan hazineleri ile ilgili kitap,
dergi, belge, bilgi ve malzemeyi korumak ve kamu ile paylaşılmasını sağlayacak Üniversite
bünyesinde bir müze oluşturmak.

ğ) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer
çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitede görevli öğretim üyeleri ve elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü aynı
usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üni-
versitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından
müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Merkez Müdürünün
görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı za-
man, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâletin altı aydan fazla sürmesi
halinde yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

(3) Merkez Müdürü, Merkezde çalışan personelin idari amiri, yürütülen faaliyetlerin
teknik ve idari koordinatörüdür.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık

etmek.
ç) Merkezin ilgili kamu-özel sektör kuruluşları ve yurt dışı kuruluşları ile iletişimi ve

işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek için girişimlerde bulunmak.
d) Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin bitiminde, yeni üyelerin belirlenmesi

için gerekli işlemleri yapmak.
e) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların yürütülmesini sağlamak ve uygulamak.
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f) Merkeze bağlı proje ve çalışma gruplarının, idari ve teknik personelin düzenli ve ve-
rimli çalışmasını sağlamak.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu bir sonraki yılın çalışma plan ve programını ha-
zırlatarak Yönetim Kuruluna ve Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkez demirbaşlarının takibi ve korunması için gerekli tedbirleri almak.
h) Merkezde görev yapacak idari ve teknik personelin görevlendirilmesine ilişkin öne-

rileri Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, iki müdür yar-

dımcısı ile Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversite öğretim
elemanları arasından dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenden dolayı görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın
faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu altı ayda bir ve ge-
rektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden
sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) 5 inci maddede belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin ihtiyaçlarının giderilmesi

ile ilgili temel ilke, esas ve usulleri belirlemek, güncelleştirmek, uygulama kararlarını vermek. 
b) Merkezde yapılacak projeleri, eğitim ve öğretim programlarını gerçekleştirmek üzere

kurulacak proje ve çalışma gruplarının çalışma esaslarını belirlemek.
c) Merkez çalışmalarıyla ilgili kararlar almak.
ç) Merkezin yıl içinde yapacağı çalışmaları belirlemek ve buna göre Merkezin yıllık

çalışma plan ve programlarının hazırlanmasını sağlamak.
d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas

ve usullerini belirlemek.
e) Merkezde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim programları, sertifikasyon sistemi hu-

susunda temel ilke, esas ve usulleri belirlemek.
f) Merkez bünyesinde ihtiyaç duyulduğunda yeni birimler oluşturmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ihtiyaç duyulan

alan ve konularda görüş almak üzere, Rektör tarafından görevlendirilen en fazla dört üyeden
oluşur. Danışma Kurulu, Merkez Müdürü tarafından gerekli görüldüğü durumlarda toplantıya
çağrılır.

Proje ve çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda araştırma, eğitim ve uygulama faa-

liyetlerini proje ve çalışma grupları aracılığıyla yürütür. Bunların kuruluş ve çalışmaları Yö-
netim Kurulunda belirlenen ilke ve esaslara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1747 

—— • —— 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 1748 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 1745 

—— • —— 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 1746 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 1751 

—— • —— 

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 1793 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 1812/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAŞ ÇAY NAKLİYE VE KONVANSİYONEL YAŞ ÇAY YÜKLEME  

HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 İyidere/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 12.200.000- Kg. yaş çay nakliye ve 6.300.000-Kg 

konvansiyonel yaş çay yükleme hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve 

İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü- Kalecik Köyü/İyidere/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.03.2019 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Kalecik 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Kalecik Köyü/İyidere/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1441/1-1 
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HURDA BETON TRAVERSLER SATILACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İHALE KAYIT NO: 2019/63921 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 - 4921 / 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : tcddihale35@gmail.com 

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı adı : Bölgemiz Mıntıkalarında Bulunan 57.238 Adet Hurda 

Beton Traversin Kapalı Zarf Yöntemi İle Satışı 

Yapılması İşi. 

3 - İhalenin:  

a) Yapılacağı Yer : TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü 

b) Tarih ve Saati : 12/03/2019 - 15:00 

4 - Şartnameler TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü Alım Satım İhale Komisyonu 

Bürosundan KDV Dahil 100,00.- TL bedel mukabilinde temin edilebilir. İstenilen belgeler 

şartnamede belirtilmiştir. Bu ihalede birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir kaleme için 

kısmi teklif verilebilir. 

5 - Tekliflerle birlikte teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte serbesttir. 

7 - Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 

4735 sayılı Kanunlara ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN 

HURDA BETON TRAVERSLER 

31-33 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkası/Alsancak- Menemen 

Halkapınar Gar Sahası 500 adet 

Torbalı Fidanliık Sahası 300 Adet 

Bayındır 3480 adet 

Biçerova Gar 26500 Adet 

TOPLAM 30780 Adet 

 

32 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkası/Aydın 

Ortaklar 678 adet 

Kuyucak 300 Adet 

Buharkent 800 adet 

Sarayköy 400 adet 

  TOPLAM 2.178 Adet 

 

35 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkası/Uşak 

Kavaklıdere 1.500 adet 

TOPLAM 1.500 Adet 

 

34 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkası/Balıkesir 

Kapaklı 1.200 adet 

Susurluk 4.190 adet 

Kuşcenneti 17.390 adet 

TOPLAM 22.780 Adet 

  GENEL TOPLAM 57.238 Adet 

 1625/1-1   
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ARSALAR SATILACAKTIR 

Keçiören Belediyesinden: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Muhtelif Mahallelerde bulunan toplam 2 adet arsanın 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale 

neticesinde satılacaktır. 

2 - Bahse konu olan 2 adet arsanın bilgileri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. 

 

Sıra 

No Mahallesi 

Ada 

No 

Parsel 

No 

Toplam 

Alan 

(m²) Cinsi 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminatı 

1 OVACIK 91802 1 11.809,00 Arsa 27.03.2019 15:40 
32.474.750,00 

TL. 

974.242,50 

TL. 

2 OVACIK 91766 3 9.254,00 Arsa 27.03.2019 15:50 
25.448.500,00 

TL. 

763.455,00 

TL. 

 

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtildiği üzere; Geçici 

Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının 

verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir. 

4 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler: 

A ) Dış Zarf 

- İhaleye iştirak Dilekçesi. 

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

- İkametgah Belgesi. 

- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı. 

   (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.) 

- Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz. 

- Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz. 

- Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi. 

- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi. 

- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü 

B ) İç Zarf 

- Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesine uygun olacak.). 

5 - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde 

belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

6 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte 

serbesttir. 

7 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Teklifler; - 2886 sayılı D.İ.K.’nun 38. maddesindeki 

hususlara uyulmak kaydıyla - Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00 ye 

kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir 

8 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 1.000,00 TL şartname bedeli karşılığında temin 

edilebilir. 

(Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 

KEÇİÖREN/ANKARA ) 1811/1-1 
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AKARYAKIT İSTASYONU KİRAYA VERİLECEKTİR 

Eceabat Belediye Başkanlığından: 

İHALENİN KONUSU : 

MADDE:1- Mülkiyeti Eceabat Belediye Başkanlığı’na ait Eceabat ilçesi, İsmetpaşa 

Mahallesi Atatürk Caddesi’nde, 233 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz üzerinde mevcut faal 

durumdaki akaryakıt istasyonu tesisinin aynı amaçla işletilmek üzere 10 (on) yıl süreyle kiraya 

verilmesi. 

İHALENİN TARİHİ 

MADDE:2- İhale 08.03.2019 Cuma günü saat 14.30’da Belediye Hizmet binasında 

Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecektir. 

İHALENİN USULÜ 

MADDE:3- İhale 2886 sayılı yasanın 37’nci ve devamı maddeleri gereğince Kapalı Teklif 

Usulü ile arttırma suretiyle gerçekleştirilecektir. 

İHALEYE MÜRACAAT SÜRESİ 

MADDE:4- İhaleye katılmaları uygun olan isteklilerin, 6’ncı maddede belirtilen ihaleye 

katılma belgeleri ile birlikte en geç 08.03.2019 Cuma günü saat 14:00’a kadar Eceabat Belediye 

Başkanlığı’na müracaat etmeleri ve ihaleye katılma belgesi almaları gerekmektedir. 

İHALE MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT 

MADDE:5- İhalenin muhammen aylık kira bedeli 47.506,00.- (kırkyedibinbeşyüzaltı) TL 

olup, %3 geçici teminatı 171.022,00.-(yüzyetmişbirbinyirmiiki) TL dir. 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE BELGELERİ 

MADDE:6- İhaleye katılmak için gerekli şartlar ve belgeler aşağıda açıklanmıştır. 

Sunulacak belgelerin asıl veya aslının noter tasdikli sureti olması zorunludur. 

a) Kanuni ikametgahı olması. 

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

elektronik posta adresi, 

c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve tüzel kişiler için T.C. Yasaları çerçevesinde kurulu 

Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişi olmak. 

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

Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

f) Ortak teklif verilmesi halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin yukarıdaki 

bentlerde gösterilen esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

g) Ortak teklif verilmesi halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık 

sözleşmesinin verilmesi, (ihale üzerlerinde kaldığı taktirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi 

istenir) ayrıca ortakların idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile 

imzalanması. 
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h) Vekaleten ihaleye katılma halinde teklifte bulunacak kişi ve istekli tarafından 

düzenlenmiş vekaletname ile vekaleten iştirak edecek olanın Noter tasdikli imza sirküleri 

vermesi. 

i) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya 

bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri. 

j) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

belge. 

k) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge. 

l) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla 

hüküm giymediğine dair belge. 

m) İhaleye isteklisi gerçek veya tüzel kişinin, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu 

tarafından lisans verilmiş Türkiye’de yerleşik, ülke içinde en az 10 (on) yıldır faaliyet gösteren 

yerli veya yabancı menşeli akaryakıt dağıtım kuruluşundan biri olduğuna dair güncel belge. 

n) Ekli örneğe uygun esaslara göre hazırlayacakları teklif mektubu. 

o) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair dekont veya banka geçici teminat mektubu. 

ö) İhale dokümanının 1.000,00.-TL karşılığında satın alındığına dair makbuz. 

p) Kira konusu tesisin, tüm unsurlarının, demirbaş tüm mal ve malzemenin görüldüğüne, 

durumlarının peşinen kabul edildiğine dair ihale yüklenicisi tarafından imzalanmış beyanname. 

MADDE:7- Bu işe ait şartname ve ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde Eceabat 

Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü, Eceabat/Çanakkale adresinde görülebilir ve 1.000.-(bin)TL 

ücret mukabilinde aynı adresten temin edilebilir. 

Eceabat Belediyesi Tlf :0-286-8141242 1788/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Of/TRABZON 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 13.800.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 

temin edilebilir.  

Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğü/Bölümlü Mah. Mithatpaşa Küme Evleri No:2 61570 

Of/TRABZON  

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14/03/2019 Perşembe günü saat 14:00’e kadar 

Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğü Bölümlü Mah. Mithatpaşa Küme Evleri No: 2   61570 

Of/TRABZON adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 

gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

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

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

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

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1601/1-1 



25 Şubat 2019 – Sayı : 30697 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından: 
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Senir Belediye Başkanlığından: 

ISPARTA İLİ KEÇİBORLU İLÇESİ SENİR BELEDİYESİNE İLK DEFA  

ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Isparta İli Keçiborlu İlçesi Senir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve 

Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, 

KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan 

atama yoluyla memur alınacaktır. 

 

Sıra 

No 

Alınacak 

Kadro 

Unvanı Sınıfı 

Kadro 

Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 İtfaiye Eri G.İ.H. 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim 

veren fakültelerin 

herhangi birinden 

mezun olmak. 

En az B Sınıfı sürücü 

belgesi sahibi olması. 

Erkek/ 

Kadın 
KPSSP93 

En az 

60 

Puan 

3 
Zabıta 

 Memuru 
G.İ.H. 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim 

veren fakültelerin 

herhangi birinden 

mezun olmak. 

En az B Sınıfı sürücü 

belgesi sahibi olması. 

Erkek/ 

Kadın 
KPSSP93 

En az 

60 

Puan 

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Senir Belediyesinin boş itfaiye eri ve zabıta 

memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için 

başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında 

belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

• Türk vatandaşı olmak. 

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
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• Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik 

çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 

yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak. 

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca 

bulunmamak. 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 

a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle 

öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme 

Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, zabıta memuru kadro unvanı 

için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili 

olarak 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSSP3 

puanını almış olmak. 

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra 

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A 

maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi 

için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 

1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile 

kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını 

doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve 

yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. 

e. İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanacaklar için itfaiye ve zabıta teşkilatının 

ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak. 

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

• İş Talep Formu Kurumumuzdan veya belediye internet adresinden temin edilecektir. 

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, 

• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek 

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 

• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
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• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 

• En az B sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek 

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 

• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 12/03/2019’ dan 19/03/2019 Salı günü saat 17.00’ 

ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler 

• Başvuru belgelerini Senir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri 

gerekmektedir, 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 

kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 

çağrılacaktır, 

• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 

20/03/2019 tarihinde belediyemiz www.senir.bel.tr internet adresinde ve ilan panosunda ilan 

edilecektir, 

• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların 

kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir, 

• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Senir Meclis Salonunda; itfaiye eri için 22/03/2019 Günü saat 09:00 da, zabıta memuru 

için 22.03.2019 Cuma Günü saat:13.00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca itfaiye 

eri için 22.03.2018 Cuma Günü saat 15:00 da başlamak üzere uygulama sınavı yapılacaktır. 

Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam 

edilecektir. Belediye, başvuruları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı 

adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava 

çağrılacaktır. 

Sınav Konuları: 

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile 

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

• İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır. 

• Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç 

kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
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7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 

Zabıta memuru sınavında Değerlendirme; 

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro 

unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere 

toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince 

verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı 

puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması 

alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir. 

İtfaiye eri sınavında değerlendirme; 

• Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 

puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

• Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

• Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 

alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 

geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

• Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS 

puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan 

edilir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 

yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 

gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 1780/1-1 
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Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. 

Maddesinin (c) bendine göre Üniversitemiz Hastanelerinde (Şahinbey Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi/Onkoloji Hastanesi) istihdam edilmek üzere 1 (bir) Eczacı alınacak olup, müracaat 

edecek adaylarda, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Esaslar'da yer alan 1 sayılı cetvele göre KPSS şartı aranmamaktadır. 

 

UNVANI SAYI ARANILAN NİTELİKLER 

Eczacı 
1 

Adet 

- Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık Fakültesi lisans programından 

mezun olmak. 

- Alanında 10 (on) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek. 

- (KPSS Şartı Aranmamaktadır, Mülakat sonucuna göre belirlenecektir.) 

 

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR 

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel 

şartlar aranır: 

a) Türk Vatandaşı olmak, 

b) Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 

c) Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak. 

g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak 

Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır) 

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak 

3- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok 

tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak. 

4- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece 

nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak. 

5- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet 

Memurlan Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet 

sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya 

sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek 

taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli 

personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 
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6- Eczacı pozisyonuna yapılan başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır. Asil aday 

mülakat sonucu belirlenecektir 

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI 

1- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine 

kadar) Gaziantep Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve 

istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. 

2- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI: 

Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri 

Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında 

yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Bu ilan 

tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İstenilen Belgeler: 

1- Başvuru formu (https://www.gantep.edu.tr) 

2- e-devlet üzerinden alınacak mezun belgesi 

3- Kimlik Fotokopisi 

4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form tek sayfa olacak şekilde ve 

bilgisayar ortamında doldurulacaktır. (https://www.gantep.edu.tr) 

 1725/1-1 

—— • —— 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili 

maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları 

sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular 

geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

BİRİMİ 

BÖLÜM / 

ANABİLİM DALI UNVANI D.R.C. BAŞVURU KOŞULU 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

İktisat/  

İktisat Politikası 

Anabilim Dalı 

Doçent 2 
Doçentliğini Makro İktisat alanında almış 

olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 

Bölümü/ 

Eğitim Yönetimi 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 Doçentliğini ilgi alanda almış olmak. 

İslami İlimler 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri/Arap Dili 

ve Belagati Anabilim 

Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

5 

İlahiyat veya Arap Dili ve Edebiyatı 

alanında doktora yapmış olmak. 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. bendindeki 

şartlardan birini taşımak. 

 1752/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli 

Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi 25.02.2019- Pazartesi 

Son Başvuru Tarihi 12.03.2019- Salı 

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 19.03.2019- Salı 

Giriş Sınavı Tarihi 26.03.2019 - Salı 

Sonuç Açıklama Tarihi 29.03.2019 - Cuma 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.selcuk.edu.tr 

 

BİRİM LİSTESİ 

İLAN NO BİRİM 
ANABİLM DALI / 

PROGRAM 
KADRO DERECE ADET  ÖZEL ŞART 

MÜRACAAT 

ADRESİ 
TELEFON 

190201 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

Anestezi 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 1 

Hemşirelik bölümü 

lisans mezunu 

olmak. Farmakoloji 

ve Toksikoloji 

alanında tezli 

yüksek lisans 

yapmış olmak. 

Selçuk Üniversitesi 

Sağlık Hizmetleri 

MYO Alaeddin 

Keykubat Kampüsü 

Selçuklu/KONYA 

0 (332) 

2231071 

190202 

Karapınar 

Aydoğanlar 

Meslek 

Yüksekokulu 

Özel Güvenlik ve 

Koruma 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 1 

Kamu Yönetimi 

bölümü lisans 

mezunu olmak. 

Alanında en az 2 

(iki) yıl deneyim 

sahibi olmak. Ulusal 

güvenlik ve siber 

güvenlik alanında 

eğitim almış olmak. 

Selçuk Üniversitesi 

Karapınar 

Aydoğanlar Meslek 

Yüksekokulu 

Alaaddin Mah. 

Otogar Cad. No:23 

Karapınar-KONYA 

0 (332) 

7556896 

190203 
Kulu Meslek 

Yüksekokulu 
Dış Ticaret 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 1 

İktisat bölümü 

lisans mezunu 

olmak. İktisat 

alanında tezli 

yüksek lisans 

yapmış olmak ve 

yüksek lisans 

eğitimi sonrası 

alanında en az 5 

(yıl) yıl deneyim 

sahibi olmak. 

Selçuk Üniversitesi 

Kulu Meslek 

Yüksekokulu 

Kemaliye Mah. 

Ankara Cad. 

No:1918/1 Kulu-

KONYA 

0 (332) 

6414159 

190204 
Kulu Meslek 

Yüksekokulu 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

4 1 

Mühendislik 

Fakültelerinin 

Makine 

Mühendisliği 

bölümü lisans 

mezunu olmak.  

İş sağlığı ve 

güvenliği uzmanı 

sertifikasına sahip 

olmak. Alanında 

tezli yüksek lisans 

yapmış olmak 

Selçuk Üniversitesi 

Kulu Meslek 

Yüksekokulu 

Kemaliye Mah. 

Ankara Cad. 

No:1918/1 Kulu-

KONYA 

0 (332) 

6414159 
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190205 
Kulu Meslek 

Yüksekokulu 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

4 1 

Mühendislik 

Fakültelerinin 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

bölümü lisans 

mezunu olmak.  

İş sağlığı ve 

güvenliği uzmanı 

sertifikasına sahip 

olmak. Alanında 

tezli yüksek lisans 

yapmış olmak 

Selçuk Üniversitesi 

Kulu Meslek 

Yüksekokulu 

Kemaliye Mah. 

Ankara Cad. 

No:1918/1 Kulu-

KONYA 

0 (332) 

6414159 

190206 

Cihanbeyli 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tarımsal 

İşletmecilik 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

3 1 

Tarım Ekonomisi 

bölümü lisans 

mezunu olmak. 

Alanında tezli 

yüksek lisans 

yapmış olmak ve 

lisans eğitimi 

sonrası en az 2 (iki) 

yıl deneyim sahibi 

olmak. 

Selçuk Üniversitesi 

Cihanbeyli Meslek 

Yüksekokulu 42850 

Cihanbeyli/KONYA 

0 (332) 

6734089 

190207 

Cihanbeyli 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tarımsal 

İşletmecilik 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 1 

İşletme, Kamu 

Yönetimi veya 

İktisat bölümü 

lisans mezunu 

olmak. Alanlarında 

tezli yüksek lisans 

yapmış olmak  

Selçuk Üniversitesi 

Cihanbeyli Meslek 

Yüksekokulu 42850 

Cihanbeyli/KONYA 

0 (332) 

6734089 

190208 

Silifke 

Taşucu 

Meslek 

Yüksekokulu 

Aşçılık 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

1 1 

Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü 

lisans mezunu 

olmak. Halk Sağlığı 

alanında tezli 

yüksek lisans 

yapmış olmak. En 

az 3 (üç) yıl 

Yükseköğretim 

Kurumlarında ders 

vermiş olmak. 15 yıl 

iş deneyimi 

bulunmak.  

Selçuk Üniversitesi 

Silifke Taşucu 

Meslek Yüksekokulu 

Taşucu Mah. 

Prof.Dr. Halil CİN 

Sok. No:43 Silifke-

MERSİN 

0 (324) 

7412734 

190209 

Silifke 

Taşucu 

Meslek 

Yüksekokulu 

Lojistik 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

3 1 

Uluslararası İlişkiler 

veya Kamu 

Yönetimi lisans 

mezunu olmak. 

Uluslararası İlişkiler 

veya Kamu 

Yönetiminde tezli 

yüksek lisans 

yapmış olmak. 

Yükseköğretim 

Kurumlarında en az 

4 yıl ders verme 

deneyimine sahip 

olmak. 

Selçuk Üniversitesi 

Silifke Taşucu 

Meslek Yüksekokulu 

Taşucu Mah. 

Prof.Dr. Halil CİN 

Sok. No:43 Silifke-

MERSİN 

0 (324) 

7412734 
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190210 

Silifke 

Taşucu 

Meslek 

Yüksekokulu 

Turizm ve 

Seyahat 

Hizmetleri 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

3 1 

Turizm ve Seyahat 

İşletmeciliği bölümü 

lisans mezunu 

olmak. Yönetim ve 

Pazarlama alanında 

tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

Selçuk Üniversitesi 

Silifke Taşucu 

Meslek Yüksekokulu 

Taşucu Mah. 

Prof.Dr. Halil CİN 

Sok. No:43 Silifke-

MERSİN 

0 (324) 

7412734 

190211 

Beyşehir Ali 

Akkanat 

Meslek 

Yüksekokulu 

Aşçılık 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

1 1 

Konaklama 

İşletmeciliği bölümü 

lisans mezunu 

olmak. Seyahat 

İşletmeciliği ve 

Turist Rehberliği 

alanında tezli 

yüksek lisans 

yapmış olmak. 

Mutfak 

personellerinin gıda 

güvenliği bilgilerinin 

arttırılması üzerine 

çalışma yapmış 

olmak. 

Selçuk Üniversitesi 

Beyşehir Ali Akkanat 

MYO Beyşehir Ali 

Akkanat Kampüsü 

Beyşehir / KONYA 

(332) 

5121923 

190212 

Kadınhanı 

Faik İçil 

Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Savunma ve 

İtfaiyecilik  

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

3 1 

İşletme bölümü 

lisans mezunu 

olmak. Alanında en 

az 10 (on) yıl iş 

deneyimine sahip 

olmak. Tehlikeli 

madde güvenlik 

danışmanlığı 

alanında eğitim 

almış olmak. 

Selçuk Üniversitesi 

Kadınhanı Faik İçil 

Meslek Yüksekokulu 

Tepebaşı Mah. Faik 

Ali İçil Cad. 

Kadınhanı-KONYA 

0 (324) 

8340306 

 

GENEL ŞARTLAR 

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

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

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

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. 

4) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 

eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

5) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 

kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 

dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 

yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
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yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 

istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

6) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

MUAFİYET 

1)  Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2)  Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi 

kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı 

aranmaz. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ 

Adaylar başvuru için  http://sakit.selcuk.edu.tr  adresine girip ön kayıtlarını 

gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten 

sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen Birimlere şahsen teslim edecek veya posta yolu 

ile göndereceklerdir. 

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Müracaat Formu, 

2. Özgeçmiş, 

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

4. Mezuniyet Belgeleri ve Transkript. (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 

5. Bir adet fotoğraf, 

6. ALES Belgesi, 

7. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 

getireceklerdir.) 

8. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve 

deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü 

eklenerek teslim edilecektir) 

9. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuvar müracaatları için) 

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar dikkate 

alınmayacaktır. 

Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen birimlere 

ulaşmış olması gerekmektedir. Adaylar sistemden ön kayıtlarını yapmış olsalar dahi evrakları son 

başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Birimlerimiz adına birimlerin adresleri yerine Rektörlüğümüze gönderilen müracaat 

evrakları dikkate alınmayacaktır. 

DUYURULUR!. 1732/1-1 
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Basın İlan Kurumundan: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1212 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Tekirdağ Milletvekili Mustafa

ŞENTOP’un Seçildiğine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Çukurova Üniversitesi Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İsmail Gaspıralı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Süleyman Demirel Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


