
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 44. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/2/2017 tarihli ve 29967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkra-
sının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri, dördüncü fıkrasının (d) bendi ile yedinci fıkrasının (a), (b), (ç)
ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa
yerleştirilmesinde; ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %40’ı toplanarak sı-
ralama yapılır. Adayın başarılı olabilmesi için değerlendirmelerin toplamı en az 60 olması ge-
rekir. 60’ın altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılır. İlan edilen kon-
tenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir.
Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan ta-
mamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

b) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa
yerleştirilmesinde; adaylar lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. İlan edilen kontenjan sayısı
kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer
alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar
başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

c) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına başvuru değer-
lendirmesi yapılırken; ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %10’u, tezsiz
yüksek lisans not ortalamasının %40’ı alınarak hesaplama yapılır. Adayın başarılı olabilmesi
için değerlendirmelerin toplamının en az 60 olması gerekir. 60’ın altında olan adaylar, sırala-
maya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt
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yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt
yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre
kayıt alınır.

ç) Ana sanat dalı yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve
programa yerleştirilmesinde; lisans mezuniyet notunun %50’si, sanat sınavının %50’si dikkate
alınarak belirlenir. İlgili EASD başkanlığınca yapılacak sanat sınavı/dosya değerlendirmesi
notu 100 üzerinden 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. İlgili EASD yüksek lisans prog-
ramına başvuran adaylar arasında yukarıda belirtilen başarı değerlendirme notuna göre sıralama
yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet
sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek lis-
teden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.”

“d) Doktora programına öğrenci kabulünde ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.”

“a) Doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştiril-
mesinde; ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %10’u, yazılı sınav notunun
%15’i, yabancı dil puanının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %15’i toplanarak sıralama
yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet
sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek lis-
teden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

b) Lisanstan doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa
yerleştirilmesinde; ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %25’i, yazılı sınav
notunun %15’i, yabancı dil puanının %10’u toplanarak sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan
sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede
yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar
başarı sıralamasına göre kayıt alınır.”

“ç) Sanatta yeterlik programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yer-
leştirilmesinde; sanat sınav notunun %50’si, lisans genel not ortalamasının %25’i, yabancı dil
puanının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %15’i toplanarak sıralama yapılır. Sanat sı-
navı, dosya değerlendirmesi ile yazılı/sözlü sınavdan oluşur. Adayların, ilgili EASD başkanlı-
ğınca yapılacak dosya değerlendirmesi ile yazılı/sözlü sınavlarına girmesi zorunludur. Dosya
değerlendirmesi olmayan veya yazılı/sözlü sınava girmeyen aday sanat sınavından başarısız
kabul edilir. EASD başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavların ortalaması yüz üzerinden
80 olmak koşulu ile yazılı puanının % 30’u, sözlü puanının % 30’u dikkate alınarak hesaplanır.
Sanatta yeterlik programına başvuran adayların başarı değerlendirme notu, yukarıda belirtilen
değerlendirme kriterleri doğrultusunda en az 80’dir. 80 ve üzerinde başarı değerlendirme puanına
sahip olan adaylar sıralanır. 80’in altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız
sayılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet
sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek
listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

d) Tıp bilimleri veya insan sağlığı ile ilgili disiplinlerarası doktora programına başvuran
adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde; ALES veya TUS puanının %50’si,
lisans diplomasıyla başvuranlarda lisans diploma notunun %20’si, yüksek lisans diplomasıyla
başvuranlarda yüksek lisans diploma notunun %20’si, yazılı sınav notunun %15’i, yabancı dil
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puanının %15’i toplanarak sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt
yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt
yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre
kayıt alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Not derece; 
1) (G) Geçer, 
2) (K) Kalır,
3) (M) Muaf, 
4) (F1) Başarısız-Devamsız, 
5) (F2) Başarısız-Sınava Girmedi, 
6) (F3) Başarısız-Bütünleme, 
7) (F4) Başarısız-Tekrar. 
b) Bu fıkradaki harf notlarından;  
1) (G) notu, öğrencinin kredisiz derslerden geçtiğini, 
2) (K) notu, öğrencinin kredisiz derslerden kaldığını, 
3) (M) notu, yatay geçişle gelen ya da özel öğrenci statüsünde ders almış olan öğren-

cilerin yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili derslerden muaf olduğunu,
ifade eder.”
“1) (K): Kalır.” 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(4) Yüksek lisans tez savunma jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD veya EASD kuru-

lunun önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri ilgili
EABD/EASD’den, en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç ya da
beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan, biri de ilgili EABD/EASD’den olmak
üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur; ancak disiplinlerarası programlarda jüri, tez konusu
ile ilgili disiplinler dikkate alınarak biri tez danışmanı en az biri başka bir yükseköğretim ku-
rumundan olmak üzere üç ya da beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması halinde, varsa
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılamaz. Ancak öğrencinin ala-
cağı derslerin en çok iki tanesi, yüksek lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile
yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler mezuniyet için gerekli olan krediden sayıla-
bilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda ba-
şarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi sözlü ve yazılı olarak yaptığı
her bir sınavdan en az 75 puan alan öğrenciyi başarılı sayar. Sonuç, EABD/EASD başkanlığınca
yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) İlgili tebligat mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, eğitim-öğretim, sınavlar,
duyurular ve bunun gibi konularda ilgili enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına
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yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, Öğrenci Bilgi Sisteminden ve öğ-
rencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağ-
lanan e-posta adresine gönderilerek yapılır. Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta
adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2018 tarihli ve 30372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) AKTS değeri; lisans düzeyindeki eğitim-öğretim programlarında en az 240 AKTS,
önlisans düzeyindeki meslek yüksekokullarında ise en az 120 AKTS’dir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders kaydını yaptıran öğrenciler kayıtlı oldukları derslere devam hakkını kazanır-
lar. Öğrenci bir yarıyılda hiç almadığı veya devam etmediği için F1 notu aldığı derslerden, en
fazla 30 AKTS derse kayıt yaptırabilir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(ı) bendinde belirtilen dersler, mesleki yabancı dil, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri eğitimi ve staj
dersleri 30 AKTS sınırının dışındadır.

(2) Önceki yarıyıllardan ders tekrarlamak durumunda kalan öğrenciler, öncelikle tek-
rarlayacakları dersleri alırlar. Öğrenci devam şartını yerine getirdiği ancak başarısız olduğu
tekrar derslerine, kayıt yaptıracakları dönem/yıl içi belirlenmiş olan AKTS değerlerine bakıl-
maksızın kayıt yaptırabilir.

(3) Öğrencilerin ders kaydı yaptırdıkları dönemde almakla yükümlü oldukları derslerin
toplam AKTS değerleri bir dönemde alınabilecek toplam AKTS değerinden eksik ise dönem-
deki AKTS sınırını aşmamak şartı ile ağırlıklı not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler
bir üst sınıftan ders alabilirler.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri
ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınav kâğıtları ilgili öğretim
elemanı tarafından en az iki yıl süreyle saklanır. Özel değerlendirmeli derslerde proje çıktıla-
rının saklanması ile ilgili hususlar ilgili kurullarca belirlenir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/2/2017 29967

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/7/2017 30132
2- 28/4/2018 30405
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı notu,
ara sınav notunun %40'ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60'ının toplamıdır. Uzaktan eğitim
öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının %20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütün-
leme sınavının %80’inin toplamıdır. Hesaplama sonucu ondalık noktadan sonraki ilk sayı 5’ten
küçük ise bir alt tamsayıya, 5 ve 5’ten büyük ise bir üst tam sayıya yuvarlanır. Bir dersten ba-
şarılı sayılabilmek için yarıyıl/yılsonu sınavı notunun en az 50, başarı notunun en az 60 olması
zorunludur. Azami öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin devam şartını yerine ge-
tirmiş oldukları ek sınavlar ile tek ders sınavlarında 100 üzerinden 60 ve üzeri alan öğrenciler
başarılı sayılırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayan öğrencilere, birim ve bölüm
adı açıklanmak suretiyle önlisans veya lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, akademik
takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Staj olan birimlerde ise mezuniyet tarihi
staj dosyasının kabul edildiği tarihtir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Her türlü tebligat, öğrencinin MERNİS’e kayıtlı adresine taahhütlü olarak yapılmak
suretiyle tamamlanmış sayılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/8/2012 tarihli ve 28372 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bitlis Eren Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu
maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Eğitim programları sonunda katılanlara ilgili mevzuat hükümleri kapsamında veri-
lecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirlemek.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/3/2018 30372

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/8/2012 28372 (Mükerrer)
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DİL 

EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine

bağlı olarak kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların
görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Eği-

tim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine 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 (SADEM): Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak.
b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları

ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim,
araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve
yabancı dilleri öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar,
sertifika programları açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı ve
rehber yayınlar hazırlamak.

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yap-
mak, materyaller hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

d) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde
tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.

e) Türkçenin ana dili olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp
yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla
ortak çalışmalar yapmak.
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f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğ-
rencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj
yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-
timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları
geliştirmek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek.
h) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon,

okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar
açmak.

ı) Türkçe ve dil öğretimi alanlarında yurt içinde ve yurt dışında hizmet içi kurslar dü-
zenlemek.

i) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere
Türkçe öğretmek, Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı öğrencilere Türkçe öğ-
retmek.

j) Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler ile Sakarya ve civarında
yaşayan yabancı uyruklu öğrenci, akademisyen ve çalışanlara talepleri halinde Türkçe öğret-
mek.

k) Yabancı dil olarak Türkçe dil düzeylerini belirlemek amacıyla seviye tespit ve ye-
terlilik sınavları yaparak Avrupa dil pasaportuna uygun belge vermek.

l) Kurum/kuruluşlara faaliyet alanlarına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermek,
ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet içi eğitim sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görev-
lendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri vekâlet
eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre, çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faa-
liyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok üç kişi, üç yıl
süre ile Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. 

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
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Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve Mer-

kezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rek-
tör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın
faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez
olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Müdürün oyuna üs-
tünlük tanınır.

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda

karar almak.
b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.
c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlen-
mesine karar vermek.

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

e) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite
Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Merkeze bağlı birim açılması veya kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek,
bu konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.

g) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim-öğretim planlamacısı
MADDE 11 – (1) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanları arasından eğitim ve

öğretim ile ilgili plan ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere bir
eğitim-öğretim planlamacısı belirleyebilir. 

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını

veya bir kısmını Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.
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Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK KLİNİKLERİ UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esas-
larını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve

Araştırma Merkezinin (SAHUKMER) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Sakarya Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: Sakarya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde verilen

teorik hukuk bilgilerini hukukun gerçek kaynağı olan toplumda ortaya çıkan hukuki sorunların
çözümünde kullanmak ve uygulamalı hukuk alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar yap-
maktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Klinik hukuk alanına ilişkin olarak bu konuda ulusal ve uluslararası nitelikte konfe-

rans, sempozyum, kolokyum, sanal duruşma, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu
tür etkinliklere katılmak.

b) Klinik hukuk alanına giren konularda araştırma yapmak, bunları Türkçe veya yabancı
dillerde yayımlamak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.
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c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası,
resmi veya özel kurum ve örgütler ile Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde
bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, çalışmalarını bülten ve benzeri yayınlarla duyurmak.

ç) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, uygulamalı hukuku
hedefleyen çalışmalar hazırlamak, bilimsel ve mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma
kursları, seminerler ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirmek.

d) Uygulamaya yönelik hukuki sorunları saptamak, yargı organları, barolar ve benzeri
kurumlarla işbirliğinde bulunmak ve çözüm önerileri geliştirmek.

e) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmalar yapmak üzere, gerektiğinde geçici
ya da sürekli komisyonlar kurmak.

f) Konusu ile ilgili gerekli arşiv, kütüphane ve diğer tesisleri kurmak, ulusal ve uluslararası
yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmak.

g) Merkezin ilgili alanına giren konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, hukuki danış-
manlık, bilirkişilik, projeye dayalı çalışmalar yapmak ve benzeri araştırma faaliyetlerinde bu-
lunmak.

ğ) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette 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, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapan Üniver-

site öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür
tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim
elemanlarından birisini müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün diğer bir görev, ra-
hatsızlık, istifa ve benzeri nedenlerle görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı zamanlarda,
yardımcısı vekâleten bu görevi yürütür. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise aynı usulle
yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiği zaman yardımcısının da görevi sona
erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve ilgili bölümlerle işbirliği yaparak Merkez çalışmala-

rının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak

raporları onaya sunmak ve toplantılara başkanlık etmek.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu

sağlamak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcısı ile Sa-

karya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlen-

dirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendiri-

lebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler gö-

revlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulu ka-

rarlarını toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün

oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Faaliyet raporu ve programını inceleyip onaylamak.

c) Eğitim, araştırma, uygulama ve kurs açma ve bunlara ilişkin konularda karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, yapmış olduğu

bilimsel çalışma veya sahip olduğu birikim ile Merkeze yarar sağlayabilecek Üniversite içi ve

Üniversite dışı kişilerden, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen on üyeden oluşur. Bu

kurula Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilir. Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin

Danışma Kurulu kararlarında oy verme hakkı bulunmaz.

(2) Danışma Kurulu, Merkez ile barolar, iş dünyası ve öteki kamu kurum ve kuruluşları

arasındaki ilişkileri geliştirir, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve öneri-

lerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uy-

gulama faaliyet alanları ile ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluştu-

rabilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün başkanlığında Müdürün çağırısı üze-

rine toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için herhangi bir toplantı yeter sayısı aranmaz. Danış-

ma Kurulu kararlarını toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda

Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-

cek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Trabzon Üniversitesinden:
TRABZON ÜNİVERSİTESİ SPORDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE 

YETENEK SEÇİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Üniversitesi Sporda Performans De-

ğerlendirme ve Yetenek Seçimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları,
yönetim organları ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trabzon Üniversitesi Sporda Performans Değerlen-

dirme ve Yetenek Seçimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim
organları ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Trabzon Üniversitesi Sporda Performans Değerlendirme ve Yetenek Seçimi

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sporda performans değerlendirme ve yetenek seçimi

ile ilgili alanlarda disiplinlerarası bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak, ye-
tenek ve performans analizi ile ilgili sorunların çözümüne yönelik yöntem ve öneriler geliştir-
mek ve bunları uygulamak, çalışma sonuçlarını yurt içi ve yurt dışındaki ilgili yabancı kuru-
luşlara aktarmak, yetenek ve performans analizinin elit sporcuların başarısını artırmak, toplum
sağlığı ve sporun geniş halk kitlelerine yayılmasını sağlamak için yetenek ve performansın
analizinin katkılarını açıklamak ve sporda başarı ve sağlık için sporu geliştirmek amacıyla
araştırma, proje, yayın ve eğitim çalışmaları yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşa-

ğıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Genel çerçevesi ile performans ve yetenek bireylerin analizini kullanarak sporda ba-

şarıyı ve verimliliği artırmak, spor yoluyla toplum sağlığını geliştirmeye yönelik bilimsel ve
teknolojik araştırma ve uygulamaları yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempoz-

yumlar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, yaz okulları açmak, performans ve yetenek
analizi konusunda düzenlenen benzeri etkinliklere katılmak.

ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara, sporculara ve spor kulüplerine danışmanlık yap-
mak, bu kişiler ve kuruluşlar tarafından talep edilen proje çalışmalarını Merkez bünyesinde
yürütmek.
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d) Performans ve yetenek analizi alanında eğitim faaliyetleri düzenlemek, gerektiğinde
eğitim faaliyetlerine katılanlara ilgili mevzuat çerçevesinde katılım belgesi vermek.

e) Üniversitede performans ve yetenek analizi konusunda araştırma ve uygulama ya-
pacak öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek, bu konudaki çalışmalar için alt yapı oluş-
turmak.

f) Çalışma alanıyla ilgili yayın yapmak, diğer kurum ve kuruluşların yayın çalışmalarına
ortak olarak katılmak, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

g) Engelliler ve sağlık açısından kayıpları oluşmuş bireylerin rehabilitasyonuna destek
vermek. 

ğ) Referans amaçlı performans ve yetenek seçimi laboratuvarlarını kurmak.
h) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili fakülte ve yüksekokul

öğretim üyeleri arasından, iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendi-
rilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer
ve yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Üniversitenin ilgili fakülteleri ve yüksekokullarında görev yapan öğretim
üyelerinden birisini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektöre sunar. Müdür Yar-
dımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Görev süresi iki yıldır. Müdür
Yardımcısının görevi, Müdürün görevinin bitmesiyle birlikte sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazır-

ladığı çalışma programını uygulamak.
b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Her faaliyet yılı sonunda, Merkez faaliyetlerini kapsayan yıllık faaliyet raporunu dü-

zenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya ko-

nulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna bilgi vermek.
d) Çalışma gruplarında yer alacak elemanlar ile araştırma ve uygulama projelerini ya-

pacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini ve yardımcı araştırıcıları belirlemek.
e) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ile malzeme ihtiyaçlarını gerek-

çeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sun-
mak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Müdür ve Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulunun daimi üyeleridir.

Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniver-
site ve diğer devlet üniversitelerinden görevlendirilecek üç öğretim elemanı ile birlikte toplam
beş öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten
üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya altı aydan fazla sü-
reyle yurt içinde veya dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere
Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan ya da gerekli
hallerde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar
toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Müdürce

hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmelerini sağlamak için Rektörün onayına sun-
mak.

ç) Araştırma ve uygulama projelerini, burs, kurs, eğitim önerilerini, kendi bünyesinde
oluşturulan bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi
ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslak-
larını hazırlamak.

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışma, proje ve
benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek.

f) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını belirlemek ve
bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına
sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Müdür ve Müdür Yardımcısı Danışma Kurulunun daimi üyeleridir.

Danışma Kurulu; daimi üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla
doğrudan ilgisi olan ve bu konularda çalışmalar yapmış Üniversite ve Üniversite dışından öğ-
retim elemanları ve kamu görevlilerinden oluşur.

(2) Müdür ve Müdür Yardımcısının yanı sıra Üniversitede biri rektör yardımcısı olmak
üzere Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim elemanı ile toplam onbir üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine en az iki ayda bir kez toplanır. Top-
lantıda alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılması ile ilgili olarak her

türlü öneriyi yapmak ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildir-
mek.

b) Spor kulüpleri, konuyla ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup ge-
liştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek
ve bu yönde öneriler sunmak.

ç) Merkezin amaç ve çalışma konularıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin
alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personelin ihtiyacı, Müdürün

önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

6 KISIM 4.148.849 LT SIVI EL SABUNU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Milli Savunma Bakanlığı ihtiyacı 6 kısım 4.148.849 lt sıvı el sabunu Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik özellikler listesine uygun şekilde ve 

aynı listede yer alan markalardan biri olmak kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik özellikler 

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

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

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı 

adreste yayınlanacaktır. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 09.05.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

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

belirtilecektir. 

5) Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif 

edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe 

virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 3956/1-1 
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600 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (İçişleri 

Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) ihtiyacı, 600 adet masaüstü bilgisayar ihtiyaç sahibi 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile istenilen Lenovo Thinkcentre M920t, Dell Optilex 

5060 mt, HP Prodesk 600 G4 veya HP Elitedesk 702 G4 marka/modellerinden birine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz  III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, marka/model, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler,  08/05/2019  günü,  saat  12.00’  ye  kadar  Genel  Müdürlüğümüz,  III  Nolu  

Satınalma  Daire  Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

hazırlanan teknik şartnamesi ile istenilen Lenovo Thinkcentre M920t, Dell Optilex 5060 mt, HP 

Prodesk 600 G4 veya HP Elitedesk 702 G4 marka/modellerinden birine uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda  son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 3925/1-1 
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3 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ihtiyacı “3 kalem 

Laboratuvar Cihazı”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3) Teklifler, 07/05/2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5) İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 3924/1-1 
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İHALE İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı   Basınçlı havalı su pompası 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.    

 

İhale kayıt numarası  : 2019/198613 

Dosya no  : 1921464 

1-İDARENİN :  

a) Adres                                      : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2

                                                67090-ZONGULDAK

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

Faks  : 0.372  251 19 00 

c) Elektronik posta adresi           :  

2- İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı   : Basınçlı havalı su pompası (2 kalem) 

b) Teslim yeri                        : TTK ilgili Müessese ambarları / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi                      : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3)İHALENİN   

a) Yapılacağı yer                        : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel  Müdürlüğü  

Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu             

Bülent Ecevit Caddesi No:125  ZONGULDAK   

b) Tarihi ve saati                         : 08.05.2019 Çarşamba günü saat : 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı  verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1 Firmalar teklifleri ile birlikte ; 

a. ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim 

edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli 

olan Akredite kuruluşça verilmiş belgelerini,  

b. Uygunluk Beyanını (Declaration of conformity) (2014/34/AT ye düzenlenmiş)  

vereceklerdir. 

4.2.2  Teknik  şartnamenin  2.  maddesinde  belirtilen  hususlar  sırasına  göre  tek  tek 

cevaplandırılacaktır. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; yerli malı teklif eden yerli  firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

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

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

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

görülebilir ve şartnameler  30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 08.05.2019 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.       

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü  olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 3934/1-1 
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İHALE İLANI 
Hatay Ayakkabıcılar Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Hatay Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi alanına ait iksa 
işleri altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 
tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1-İdarenin Adresi : Meydan Mah. Esataga İşhanı Kat : 2 Kapı No 96 
Antakya/HATAY 

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İksa işleri altyapı yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Hatay 
c) İşe başlama tarihi :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi :  30/11/2020 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) :  7.800.000 TL  
f) Geçici Teminatı :  234.000 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer :  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 
2151 Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu  
Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 23/05/2019 - Saat 10.00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; yol, karayolu köprüsü, fore kazık, 
betonarme istinat duvarı ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
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bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.    

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 
nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün 
ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate 
alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 
Hatay Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Meydan Mah. Esataga 
İşhanı Kat : 2 Kapı No 96 Antakya / HATAY adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 3904/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

 3716/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

06.02.2017 tarih ve 2833 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, 

Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, inşaat Mühendisi Bülent ÇAKIR 

(Denetçi No: 3387, Oda Sicil No: 27294) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 

17. İdare Mahkemesinin 18.01.2019 tarihli ve E.2017/2889-K2019/50 sayılı kararı ile “dava 

konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.03.2017 tarihli ve 30011 sayılı Resmî Gazete ilanı 

ile Bülent ÇAKIR hakkında tesis edilmiş olan denetçi belgesi iptali işlemi 18.04.2019 tarihli ve 

90741 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3891/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Elazığ İli, Merkez İlçesi, 65 ada, 16 parsel üzerindeki 949131 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Hasbey Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hasip BAHÇECİ’ nin 
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(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15014, Oda Sicil No: 38513) 

tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2017/276 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin Ankara Bölge İdare 

Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 13.02.2019 tarihli ve E.2018/896-K.2019/348 sayılı kararı 

ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile Hasip BAHÇECİ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile 

ilgili olan kısmı 18.04.2019 tarihli ve 92200 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3892/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Elazığ İli, Merkez İlçesi, 65 ada, 16 parsel üzerindeki 949131 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Hasbey Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bora ATALAR (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6521, Oda Sicil No: 5414) tarafından, Ankara 5. İdare 

Mahkemesinin 2017/944 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge 

İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 13.02.2019 tarihli ve E.2018/1128-K.2019/347 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile Bora ATALAR hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı 

ile ilgili olan kısmı 18.04.2019 tarihli ve 91783 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3893/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

17.04.2018 tarihli ve 68955 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, Kutay 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Abidin BAŞKURT (Oda Sicil 

No: 19369) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare 

Mahkemesinin 26.12.2018 tarihli ve E.2018/1088-K.2018/3144 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Abidin BAŞKURT hakkında, 20.04.2018 tarihli ve 30397 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptali işlemi 18.04.2019 tarihli 

ve 91424 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 3894/1-1 
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

(PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) 
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 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı / 
Türk Halk 
Edebiyatı Anabilim Dalı 

Profesör 1 
Türk Halk Edebiyatı ve Halk 
Bilimi alanında çalışmaları 
bulunmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 
Fakültesi 

İşletme / 
Sayısal Yöntemler 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 
İlgili alanda doçentliğini almış 
olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi / 
Müzik 
Eğitimi Anasanat Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

5 
İlgili alanda doktora yapmış 
olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Temel Eğitim / Okul 
Öncesi 
Eğitimi Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
STEM Eğitimi alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Celal Oruç 
Hayvansal 
Üretim 
Yüksekokulu 

Hayvan Yetiştirme ve 
Besleme 
Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
İlgili alanda doktora yapmış 
olmak. 

Sivil Havacılık 
Meslek 
Yüksekokulu 

Ulaştırma Hizmetleri / 
Sivil Hava 
Ulaştırma İşletmeciliği 
Pr. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Eğitim Programları ve 
Öğretim alanında doktora 
yapmış olmak.Yükseköğretim  
Kurumlarında  Yabancı  Dil 
Öğretimi ve Yabancı  Dille   
Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara ilişkin 
Yönetmeliğin 8. Maddesinin 
7. Fıkrasındaki şartlardan 
birini taşımak. 

 3938/1-1 
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEGİŞİK 4/B  

MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına 

göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS(B) grubu puan sırası esas 

alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

POZİSYON ADET ÖĞRENİMİ ARANILAN NİTELİKLER 

AVUKAT 1 Lisans 

* Hukuk Fakültesinden mezun olmak. 

 

* Avukatlık ruhsatnamesi bulunmak. 

 

* 3 yıl Avukat olarak görev yapmış olmak. 

 

*  Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. 

 

 

POZİSYON ADET ÖĞRENİMİ ARANILAN NİTELİKLER 

BÜRO 

PERSONELİ 
1 Lisans 

*  İletişim Fakültelerinin Halkla İlişkiler 

Bölümünden mezunu olmak. 

 

*  2 yıllık mesleki deneyimi olduğunu 

belgelendirmek. 

 

* İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil 

Sınavlarından 80 ve üzeri puan almış olmak 

ve belgelendirmek. (YÖKDİL, YDS, 

KPDS) 

 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 

A) GENEL SARTLAR 

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

aranır. 

2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2018 KPSSP3 

Puanı esas alınacaktır. 
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3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde 

Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, 

fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında 

istihdam edilemezler" hükmüne uygun olması 

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak 

5- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 

Maddesinin A fıkrasına eklenen 8. bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması 

yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır. 

II- MÜRACAAT İCİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ 

İlgililerin, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati 

bitimine kadar) https://www.marmara.edu.tr ve https://pdb.marmara.edu.tr internet adreslerinden 

yada idareden temin edilecek fotoğraflı başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığına (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İSTANBUL Telefon: 0216 414 

05 45 Fax: 0216 337 14 08) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan 

müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

1- Fotoğraflı başvuru formu 

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

3- 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi 

4- Diplorna veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi veya noter tasdikti sureti 

5- Çalışma Belgesi ve sigorta döküm cetveli 

6- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikleri belgelemek 

III- BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ 

DUYURULMASI 

a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak 

kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://www.marmara.edu.tr ve 

https://pdb.maımara.edu.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların 

adreslerine tebligat yapılmayacaktır. 

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı 

eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük 

olan adaya öncelik tanınacaktır. 

c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal 

edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır. 

ç) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen 

belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre 

yasal işlem yapılacaktır. 3926/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 25. ve 23. maddelerine ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam 

zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 

KADRO 

ÜNVANI ADET 

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Profesör 1 

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör 1 

Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Profesör 1 

Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Profesör 1 

Diş Hekimliği Fakültesi 
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim 

Dalı 
Profesör 1 

Diş Hekimliği Fakültesi 
Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Eğitim Fakültesi 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 

Bölümü – Eğitim Bilimleri ve Öğretmen 

Yetiştirme Temel Alanı – Temel Eğitim 

(Matematik Eğitimi) Bilim Alanı 

Doçent 1 

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ : 

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 

*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim 

dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

*Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

*Bilimsel yayınlarını, 

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 
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6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) 

Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  

 

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların, 

*2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

*Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

*Bilimsel yayınlarını, 

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) 

Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların, 

*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

*Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

*Not ortalamalarını gösterir trascriptlerini, 

*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili 

Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.  

 

Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. 

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 

gerekmektedir. ) 

 

İlan olunur. 

 

BAŞVURU ADRESİ: 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 

34755 Ataşehir/İstanbul 

Tel: 0216 578 00 00 

 3944/1-1 
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili 

maddeleri ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ve 29.11.2018 tarihli 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Üniversitemiz Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ek koşullarını (https://www.alanya.edu.tr/mevzuat/esaslar 
adresinden ulaşılabilir.) sağlamak koşuluyla öğretim elemanı alınacaktır. 

 
ÖNEMLİ NOTLAR: 
1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. Posta 

yoluyla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 
2- İlanla ilgili ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (https://www.alanya.edu.tr/) web sayfasında 

mevcuttur. 
 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI/ 

PROGRAM 

ÜNVANI 
KADRO 

DERECESİ 

KADRO 

SAYISI 
İLAN ŞARTLARI 

Rafet Kayış 

Mühendislik 

Fakültesi 

Mühendislik 

Temel 

Bilimleri 

Mühendislik 

Temel 

Bilimleri 

Profesör 1 1 

Fizik alanında doçent unvanı almış olmak. Alaşımların ve 

komplekslerin floresans parametreleri üzerine çalışmaları olmak. 

ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan 80 veya üstü 

puan almış olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Hareket ve 

Antrenman 

Bilimleri 

Profesör 1 1 

Beden eğitimi ve spor eğitimi bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Sporcularda element takviyesinin antioksidan aktivite 

üzerine etkisi konusunda çalışmaları olmak. Basketbol alanında 

antrenörlük belgesi olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Matematik 

ve Fen 

Bilimleri 

Eğitimi 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Fen Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak. Araştırmaya 

dayalı fen eğitimi konusunda çalışmaları olmak. 

Turizm 

Fakültesi 

Turizm 

İşletmeciliği 

Turizm 

İşletmeciliği 
Profesör 1 1 Geçiş Ekonomileri konusunda çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

İç 

Hastalıkları 
Profesör 1 1 

İç Hastalıkları Nefroloji alanında doçent unvanı almış olmak. 

Diapetik nefromati konusunda çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Kardiyoloji Profesör 1 1 

Kardiyoloji alanında doçent unvanı almış olmak. Koroner kronik 

total oklüzyonlar konusunda çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Radyoloji Profesör 1 1 

Diyaliz hastalarında karın ağrısının BT ile tespiti konusunda 

çalışması olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın 

Hastalıkları 

ve Doğum 

Profesör 1 1 Robotik ve laparoskopik cerrahi konularında çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

İç 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 İç Hastalıkları Hematoloji alanında doçent unvanı almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

İç 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 İç Hastalıkları Romatoloji alanında doçent unvanı almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

İç 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 İç Hastalıkları Onkoloji alanında doçent unvanı almış olmak. 
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Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Nöroloji Doçent 3 1 

Strok ve invaziv nöroloji konusunda çalışmaları olmak ve Anjio 

ünitesinde en az 6 (altı) ay deneyim sahibi olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

İç 

Hastalıkları 
Doçent 3 1 İç Hastalıkları Genel Dahiliye alanında doçent unvanı almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Acil Tıp Doçent 1 1 

Acil tıp alanında doçent unvanı almış olmak. Travmaya bağlı 

kemik kırıklarının tanısında ultrasonografi kullanımıyla ilgili 

çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Halk 

Sağlığı 
Doçent 2 1 

Halk sağlığı alanında doçent unvanı almış olmak. Yaşlılarda akılcı 

ilaç kullanımı ve yaşam kalitesi konularında çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kalp ve 

Damar 

cerrahisi 

Doçent 2 1 
Açık kalp cerrahisinde kullanılan kardiyak risk modelleri 

konusunda çalışmaları olmak 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kulak 

Burun 

Boğaz 

Hastalıkları 

Doçent 1 1 
Hava akım ölçme tekniği ile burun cerrahisi operasyon başarısı 

hakkında çalışması olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Deri ve 

Zührevi 

Hastalıkları 

Doçent 2 1 Alerji ve immünoloji konularında çalışmaları olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Temel 

Eğitim 

Sınıf 

Eğitimi 
Doçent 3 1 

Görme ve işitme engellilere yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi 

konusunda çalışmaları olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Doçent 3 1 
Sosyoloji alanında doçent unvanı almış olmak. Eğitim ve sosyoloji 

konularında çalışmaları olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Eğitim 

Programları 

ve Öğretimi 

Dr.Öğr.Üyesi 5 1 

Eğitim programları ve öğretim anabilim dalında doktora yapmış 

olmak. Sosyal medya ve örtük program konusunda çalışmaları 

olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Matematik 

ve Fen 

Bilimleri 

Eğitimi 

Matematik 

Eğitimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Matematik 

Eğitiminde artırılmış gerçeklik konusunda çalışmaları olmak. 

ALTSO MYO 

Toptan ve 

Perakende 

Satış 

Emlak ve 

Emlak 

Yönetimi 

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Yeşil pazarlama ve örgütsel anomi konularında çalışmaları olmak. 

ALTSO MYO 

Finans 

Bankacılık 

ve 

Sigortacılık 

Bankacılık 

ve 

Sigortacılık 

Dr.Öğr.Üyesi 2 1 
İlişkisel pazarlama, çevresel belirsizlik ve kaynak bağımlılığı 

konularında çalışmaları olmak 

ALTSO Turizm 

MYO 

Otel, 

Lokanta ve 

İkram 

Hizmetleri 

Turizm ve 

Otel 

İşletmeciliği 

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 
Turizm ve otel işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak. Otel 

yorum siteleri ve yeşil oteller konularında çalışmaları olmak. 

 3937/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bitlis Eren Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sakarya Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Trabzon Üniversitesi Sporda Performans Değerlendirme ve Yetenek Seçimi

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - 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.


