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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/8/2009 tarihli ve 27335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir
Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere devamlı statüde
çalışan Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından en fazla dört kişiyi üç yıl süre ile müdür yar-
dımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.”

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

—— • ——
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE 
REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rek-

törlüğüne bağlı olarak kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına
ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve

Rehabilitasyon 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) Enstitü: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Bandırma

Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Jeotermal Enstitüsünü,
b) Merkez (BANÜ-FTR): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Reha-

bilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,
e) Sağlık Bilimleri Fakültesi: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fa-

kültesini,
f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık

Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu,
g) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
ifade eder.

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

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili alanlarda bi-

limsel araştırmalar yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı mo-
dern bir sağlık hizmeti sunmak ve Enstitü, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen ko-

nularda araştırmalar yapmak.
b) Enstitü, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğ-

rencilerinin eğitim ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak.
c) Sağlık Bakanlığından gerekli izinler alındıktan sonra, Üniversite öğrencisi, personeli,

personel yakınları ve bölge halkına ayakta veya yatarak teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür Yardımcıları.
c) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili anabilim

dallarında görevli, Üniversitede çalışan aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından
üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi,
süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli
olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
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(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının idari açıdan düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini

sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

Yönetim Kurulunun görüşünü alarak hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 9 – (1) Üniversitede aylıklı ve devamlı statüde çalışan öğretim elemanları

arasından en çok iki kişi, Müdürün teklifiyle, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıl olup, Müdürün kendilerine vereceği
görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden
sona erer. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.
Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekre-

taryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında, Merkez işlerini yürütmek.
b) Merkezin kısa, orta, uzun vadeli amaçlarının; stratejik planının hazırlanmasında ve

uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında, proje ekiplerinin kurulmasında, ko-

ordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde, birim faaliyetlerinin
düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanma-
sında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı/yar-

dımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üze-
rine Rektör onayı ile görevlendirilen öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile beraber altı üye-
den oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görev-
lendirilenlerin yerine, yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında düzenli olarak en az iki ayda bir veya Mü-
dürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğun-
lukla alınır. Kararlar Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personeli belirleyerek görevlendirilmeleri

için Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 13 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde; 14/1/2017 ta-
rihli ve 29948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Döner
Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Rektörü yürütür.

—— • ——
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/8/2015 tarihli ve 29436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar
Üniversitesi Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/3/2011 tarihli ve 27876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlu-
pınar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız

ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş

Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, ağız, diş ve çene sağlığı alanındaki
faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına iliş-
kin 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) Dekan: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
b) Dekanlık: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlı-

ğını,
c) Fakülte: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ç) Merkez: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
d) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene

sağlığı hizmeti vermek.
b) Diş hekimi/uzman diş hekimi yetiştirmek.
c) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek.
ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlayarak Üniversitenin

Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren
fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer ku-
rumlarla işbirliği yapmak.

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve
uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

e) Çağdaş sağlık-işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşı-
labilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hastane bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi proto-

kolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal ve genel girişim alanları ile
hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini
sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmeti sunabilecek top-
lum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili
araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda
işbirliğini sağlamak.

d) Faaliyet alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek,
yürütülmekte olan projeleri desteklemek.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-
rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını
ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-
lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üst-
lenmek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri
vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla,
kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar
düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun Merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştıracağı diğer faali-
yetlerde bulunmak.

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, Fakülte öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.
(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdürün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi

biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirile-
bilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyacın tespiti ve temini için gerekli tedbirleri

almak, döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için ilgili mevzuat
hükümlerine göre komisyonlara başkanlık etmek.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak.
c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.
ç) Bütçe ve idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak

Dekanlığa sunmak.
d) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lamak.
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e) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygu-
lamak ve denetlemek.

f) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak.
g) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı hallerde ise Müdür başkanlık

eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:
a) Dekan ve dekan yardımcıları.
b) Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından görevlendirilecek

üç öğretim üyesi.
c) Müdür.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Dekanın görevi sona erdiğinde,

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri de kendiliğinden sona erer.
(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların

eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin,

ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını
yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek
ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulun-
mak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,
laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu
birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında görüş ha-
zırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü fakülte sekreteri yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri
MADDE 12 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan

alanlarda hizmeti, eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon,
komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca
belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya
laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdüre karşı so-
rumludur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uy-
gulanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Rektörü yürütür.

27 Mayıs 2019 – Sayı : 30786                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ 

EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rek-

törlüğüne bağlı olarak kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitimi
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim
organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hiz-

metleri Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organ-
larına, 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 (Hastane): Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
f) Tıp Fakültesi: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesini,
g) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğ-

retim, araştırma ve uygulama yapma imkanı sağlamak, her düzeyde yetkili tıp ve sağlık perso-
neli yetiştirmek amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fa-
külte, enstitü, yüksekokul, eğitim, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlarla iş-
birliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde yürütülmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlıklı yaşam ve sağlık hizmeti konusunda uygulama, araştırma ve incelemelerde

bulunmak.
b) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda

işbirliğini sağlamak.
c) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştiril-

mesine imkân sağlamak.
ç) Toplumun sağlıklı yaşam konusundaki bilgi ve davranış eksikliklerini tespit ederek

bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.
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d) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projele-
rinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve
bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

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

f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda; projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bu-
lunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap,
dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar dü-
zenlemek.

ğ) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunca kararlaştırılan 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; Merkez ve Merkeze bağlı ünitelerde tam gün statüsünde ça-

lışan profesör, yoksa doçent, yoksa doktor öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl
süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür
yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-
dür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder.
Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple
görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez ve Merkeze bağlı ünite, birim ve çalışma gruplarının en iyi şekilde çalışması

için gerekli tedbirleri almak.
b) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.
c) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü al-

dıktan sonra Rektöre sunmak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda oluşturulan çalışma grup ve birimlerinin program-

larını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek.
e) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak.
f) Merkezin yönetim, denetim ve gözetim görevini yürütmek.
g) Rektör tarafından görevlendirildiği takdirde harcama yetkilisi görevini yerine getir-

mek.
ğ) Sağlık alanlarındaki hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak.
h) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek diğer

konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, Mer-

kezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan cerrahi, dahili ve temel tıp bilimleri bölüm
başkanları ile cerrahi, dahili ve temel tıp bilimlerindeki öğretim üyelerinin kendi aralarından
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seçeceği birer öğretim üyesi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri
Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendiri-
lebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.
Yönetim Kurulu; başkanın daveti üzerine ayda en az bir kez olağan veya en az iki üyenin gün-
demi belirten yazılı başvurusu üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimiyle ilgili kararları almak.
b) Merkez bünyesinde kurulan birimlerin, idari ünitelerin rasyonel çalışması için çalış-

ma plan ve programlarını hazırlamak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak.
c) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.
ç) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
d) Personel ihtiyacını belirlemek.
e) Merkezle ilgili olarak hazırlanan projeler hakkında kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, Üni-

versite Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcısı, daire başkanları, Hukuk Müşaviri, Hastaneler
Başmüdürü ile Döner Sermaye İşletme Müdüründen oluşur.

(2) Danışma Kurulu, ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Alınan ka-
rarlar Yönetim Kuruluna sunulur. Kurulun sekretarya hizmetleri Merkezin Müdürlüğü tarafın-
dan yerine getirilir.

Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Müdür tarafından gündeme getirilen

Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kararlar almak ve alınan kararları Yönetim Ku-
ruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri
MADDE 14 – (1) Merkez üniteleri; o dalda uzmanlık eğitimini tamamlamış, ilgili mev-

zuat hükümlerinde belirtilen nitelikleri taşıyan bir uzman tabip öğretim üyesinin bilimsel ve
akademik sorumluluğunda, Tıp Fakültesi anabilim dalına bağlı olarak çalışır. Tıp Fakültesi
anabilim dalı başkanı aynı zamanda ilgili servis, poliklinik veya laboratuvarın sorumlusudur
ancak, gerekli olduğunda başka bir uzman tabip öğretim üyesi de görevlendirilebilir. Tıp Fa-
kültesi anabilim dalı başkanı servis, poliklinik veya laboratuvar birimlerinin işleyişinde aynı
zamanda Müdüre karşı sorumludur.

(2) Merkez ünite ve birimlerinin; görevlerine, çalışma şekline ve personeline ilişkin
esaslar Senato tarafından belirlenir.

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ordu Üniversitesinden:
ORDU ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesi Teknoloji Transferi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, 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) Akademik Birim: Fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokullarını, enstitüleri,

uygulama ve araştırma merkezlerini ve Rektörlüğe bağlı akademik bölümleri, 
b) Ar-Ge: Araştırma geliştirmeyi,
c) Merkez birimleri: Farkındalık, tanıtım ve eğitim birimi,  destek programlarından ya-

rarlandırma birimi, Üniversite sanayi iş birliği birimi, fikri, sınai mülkiyet hakları ve lisanslama
birimi, şirketleşme ve girişimcilik birimi ve Üniversite-şehir-bölge etkileşimi birimini,

ç) Merkez (ODÜ-TTO): Ordu Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma
Merkezini,

d)  Müdür: Merkezin Müdürünü,
e)  Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,
f) Ulusal projeler: Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen iç kaynaklı projeleri, 
g) Uluslararası projeler: Dış kaynaklı projeleri, 
ğ) Üniversite: Ordu Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitede üretilen bilginin sanayiye aktarılması

ve ticarileştirilmesini sağlamak, Üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliği ve etkileşimi
artırmak, proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak ve özellikle bölgesel düzeyde
Ar-Ge ve inovasyona dayalı bir ekosistemin oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmek, ulusal
ve uluslararası fon kaynaklarından araştırmacıları, öğrencileri ve sanayi kuruluşlarını yarar-
landırmaya yönelik hizmetler sağlamak, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yaygınlaştırılması,
yönetilmesi ve ticarileştirilmesini sağlamak, öğrenci ve akademisyenlerin girişimcilik faali-
yetlerini desteklemek, teşvik etmek, Merkez faaliyetlerini şehir ve bölgedeki aktörlerle paylaşıp
yaygınlaştırarak ulusal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.
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Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde teknoloji transferi konusunda farkındalık oluşturmak, bu alan-

da tanıtımlar yapmak. 
b) Merkezin faaliyet alanlarında eğitimler vermek ya da organize etmek.
c) Üniversitedeki araştırmacılar ve ulaşılabilir sanayi kuruluşları hakkında envanter ça-

lışması yaparak eşleştirmeler için veri tabanı oluşturmak, bu verilere dayanarak sanayici-aka-
demisyen eşleştirmelerini yapmak, fon kaynakları doğrultusunda üniversite-sanayi iş birliğinde
projeler organize etmek, akademisyen-sanayi ortaklığında Ar-Ge projeleri yürütülmesine destek
olmak, teşvik etmek, eşleştirmek, ortak Ar-Ge sözleşmelerinin yapılmasına aracılık etmek, bu
sözleşmelerin yürütülmesini gözetmek ve olası sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,
Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin kurulmasına destek olmak ve devamında bu merkezler için
proje yapmak üzere akademisyen eşleştirmelerini sağlamak.

ç) Paydaşlarına ulusal ve uluslararası fonları duyurmak, bunlar hakkında bilgi vermek,
fon kaynaklarına erişim, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme,
başvuru ve yürütülmesi hakkında destek olmak.

d) Araştırmacılar tarafından ortaya konan fikri, sınai mülkiyet hakları konusunda far-
kındalık oluşturmak, tescil başvurusu konusunda teşvik etmek, ön araştırmalarını yapmak/yap-
tırmak, tescil sürecinde destek olmak, tescillenenlerin ticarileşme süreçlerine katkıda bulun-
mak.

e) Merkezin temel amaçları doğrultusunda Üniversite adına ortaklık, hizmet ve danış-
manlık sözleşmeleri yapmak ve yapılmasına aracılık etmek.

f) Kurumda ve bölgede girişimcilik ve şirketleşme ekosisteminin yerleşmesine, geliş-
mesine katkıda bulunmak, öğrenci ve akademisyenlerin şirketleşme süreçlerine destek olmak,
teknokentler ile iletişim halinde bu süreçleri koordine etmek.

g) Üniversitenin enstitülerinde yürütülen lisansüstü araştırmaların sanayiye kazandırıl-
ması, sanayi odaklı tezlerin yapılmasını teşvik etmek.

ğ) Faaliyet alanlarında ulusal/uluslararası fuarlar, sempozyumlar, kongreler ve çalış-
taylar düzenlemek.

h) Fikir aşamasından, proje, prototip ve ürün aşamasına kadar geçen süreçte Ar-Ge,
inovasyon, teknoloji transferi, patentleme/lisanslama ve ticarileşme konularında destek olmak.

ı) Ön kuluçka hizmetleri vererek girişimcileri kuluçka ve şirket aşaması öncesinde ha-
zırlamak ve yönlendirmek.

i) Öğretim elemanlarına, öğrencilere ve talep eden dış paydaşlara yönelik ulusal ve
uluslararası proje hazırlama eğitimleri düzenlemek.

j) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları, aylık bültenleri ya-
yınlamak.

k) Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ile işbirliği için-
de çalışarak bu birimin çalışmalarına destek olmak.

l) Merkezin amacı doğrultusunda Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun
diğer çalışmaları yapmak.

(2) Merkez, yukarıda belirtilenler dışındaki faaliyetleri, amaçları doğrultusunda olmak
kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile yapabilir.

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle

görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında
yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından önereceği iki kişi müdür yardımcısı olarak
Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarından biri Müdürün bulunmadığı zaman-
larda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığında yeni bir Müdür görevlendirilir. Mü-
dürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, Merkezi temsil etmek, gözetim ve

denetimini yapmak ve gerektiğinde düzeltici uygulamalar yapmak. 
b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet planı ve programını hazırlayarak Yönetim Kurulu onayına

sunmak ve uygulanmasını sağlamak.
d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü ile Rektöre

sunmak.
e) Merkez bünyesindeki birimlerin koordinasyonunu sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yardımcısı, Bilimsel

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü, Merkez Araştırma Laboratuarı Mü-
dürü, Kariyer Merkezi Koordinatörü ve Ordu Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü ile Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek iki
üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması
halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yardımcısıdır. Kurul, Başkanın
veya Müdürün daveti üzerine ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile
alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak.
c) Merkezin eğitim, iş birliği, araştırma, geliştirme, inceleme, yayın, etkinlik, danış-

manlık ve proje başvuru taleplerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini

düzenlemek.
d) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-

lemek.
e) Üniversitenin araştırma, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve ticarileştirme politikalarının

oluşturulması ve uygulanması konularında üst yönetime destek sağlamak.
f) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve

Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.
g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek.
ğ) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerle ilgili esasları belirlemek.
h) Müdürün, Merkezle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.
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ı) Danışma niteliğinde kent paydaşları (Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Büyükşehir
Belediyesi, Altınordu Belediyesi, Mimar ve Mühendis Odaları, Kalkınma Ajansı, Doğu Kara-
deniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilim ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgeleri,
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve benzeri kurumlar ve Üniversite dışı aka-
demik danışmanlar) ile toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ 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. Ayrıca, proje usulü çalışan personel de istihdam edilebilir.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında veya Rek-

törlükçe alınan her türlü alet, donanım, demirbaş ve sarf malzemeleri Merkezin malı olup hiz-
metlerin gerçekleştirilmesinde kullanılır.

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 Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/11/2018 tarihli ve 30598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Teorik Puan: Ders kurulu sonunda yapılan teorik (yazılı) sınavın puanı hesaplanırken
baraj sistemi uygulanır. Dönem I, II ve III için baraj uygulaması ders ve ders grupları şeklinde
yapılır. Buna göre, kurulu oluşturan her bir ders ve ders gruplarından %50’lik başarı sağlanmış
ise, derslerden alınan puanlar toplanarak teorik sınav puanı olarak belirlenir. Fakat ders kuru-
lunu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’lik başarı sağlanamamış ise o ders veya
derslere ait teorik tam puanın %50’si ile alınan puan arasındaki fark, eksi puan olarak değer-
lendirilir. Bulunan eksi puanlar, o ders veya derslerden alınan teorik puanlardan düşülerek o
ders veya derslere ait teorik puan hesaplanır. Ders kurulunu oluşturan derslere ait teorik puanlar
toplanarak kurul sonu teorik puanı bulunur.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/11/2018 30598
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4580 

—— • —— 
Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

 
 4611 

—— • —— 

Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4787 
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İstanbul (Kapatılan) 62. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4809 

—— • —— 
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4810 

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

 
 4811 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR VE MONİTÖR  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mali İşler ve 

Satınalma Daire Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilgisayar ve monitör ihtiyaç sahibi 
kuruluşça hazırlanan idari ve teknik şartnameleri ile istenilen HP, Dell ve Lenovo markalarından 
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, ihale dokümanı, marka 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, 10/06/2019 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 idari ve teknik şartnameleri ile istenilen HP, Dell ve Lenovo markalarından 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. 

 4783/1-1 
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35 ADET YÖNETİLEBİLİR KAT YAZICISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 35 adet 

yönetilebilir kat yazıcısı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik  şartname, 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, 14.06.2019 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’te evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun  olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar 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. 

 4782/1-1 
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LOKOMOTİF MUHTELİF KAYNAKLI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/247906 
1- İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435 - 4436 - 4437)/ 
  225 50 60 - 225 72 72 
2- İhale konusu işin niteliği, 
    Türü ve miktarı : 4 kalem Lokomotif Muhtelif Kaynaklı Malzemesi, 

teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek 
suretiyle satın alınacaktır. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 13.06.2019 - Saat 15:00 
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
13.06.2019 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 4808/1-1 
—— • —— 

ELEKTRİK ALTYAPISININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

 
 4849/1-1 
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İHALE İLANI 
TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
ÇLİ Müdürlüğü Hitachi EX 1200 5D Hidrolik Ekskavatörlerde Kullanılmak Üzere 18 

Kalem Yedek Parça Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/229992 
1- İdarenin 
a) Adresi  : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet 
  Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206  
  ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel: 0286-4162001      Faks: 0286-4163700  
c) Elektronik Posta Adresi  : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet adresi:     : www.cli.gov.tr. 
2- İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 18 Kalemde (59 Adet) Hitachi EX 1200 5D Hidrolik 
  Ekskavatörlerde Kullanılmak Üzere Yedek Parça Alımı 
b) Teslim yeri   : ÇLİ Müdürlüğü Tesellüm Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 
3- İhalenin 
a) İhale Usulü   : Açık İhale 
b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu  
c) Tarihi ve saati   : 12/06/2019 Çarşamba günü saat 14:00 
d) Dosya no  : 380--KÇLİ/2019-0373 
4- İhaleye ait dökümanlar; Çan’da,  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü 

ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 
8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. 
TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82”  nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL 
yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın 
almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı 
olarak idareye, ihale tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese 
posta  yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta  yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 
olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5- Teklifler 12/06/2019 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9- İhalenin Sözleşme Türü: Sipariş Mektubu. 
10- İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden sipariş mektubu yazılacaktır. 

11- Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilir. 
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 4731/1-1 



27 Mayıs 2019 – Sayı : 30786 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 

 

İHALE İLANI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki 

durumları sona eren 500 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30.ncu 
maddesine göre ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.  

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, 
ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ 
adresinde ilan edilecektir.  

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, 
paftası,  koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır.  

1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale 
şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Bu sahalar için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09:00-09:30 saatleri 
arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna 
doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını 
ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, 
Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa 
Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 

4- İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az 
olamaz. 

5- İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.   
6- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale 

edilecektir. 
b) İki defa ihalesi yapılmasına rağmen başvuru yapılmayan sahalar http://www.mapeg.gov.tr/ 

adresinde bir ay süre ile ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması 
durumunda belirlenen taban ihale bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla 
olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir. Sahaya müracaat olamaması 
durumunda saha aramalara acık hale gelir.  

c) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve 
saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak 
sonuçlandırılacaktır.  

e) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 
içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını 
kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.  

f) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren 
talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat 
hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 

7- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 750,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü 
Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini 
kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında 
yayınlanacaktır. 4843/1-1 
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ERZURUM İLİ, PASİNLER İLÇESİ ÖVENLER MAHALLESİNDEKİ TAŞINMAZIN 
KİRAYA VERİLMESİ İLE İLGİLİ İHALE İLANI 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ ye ait; Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Övenler 

Mahallesi, 139 ada, 9 parselde bulunan 61.055,09 m2 lik taşınmaz 1 (Bir) yıl süreyle kiraya 
verilecektir. 

1- Söz konusu ihale 12.06.2019 Çarşamba günü saat 14.00‘de, Mithatpaşa Cad.No: 14 
Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü 3.Kat 
toplantı salonunda kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle ihaleye 
iştirak edenler veya kanuni temsilcileri ihale gün ve saatinde Genel Müdürlük 3.Kat Toplantı 
Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

2- İsteklilerin tekliflerini, ihale şartnamesinde belirtilen hususları dikkate alarak 
hazırlamaları ve ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel 
Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne kapalı zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. 
Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3- Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası 
üzerinden değerlendirilecektir.  

4- İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adreste bulunan Pazarlama ve Satış 
Dairesi Başkanlığı Dahili Satış Müdürlüğü Servisinde görülebilir. Ancak; ihaleye iştirak 
edecekler ihale dokümanı almak zorundadır. İhale dokümanı Genel Müdürlük veznesine fatura 
karşılığı 200,- TL. yatırmak suretiyle veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kurumsal Ankara 
Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR64 
0001 0017 4537 7119 5850 24 no’lu hesabına KDV dahil 200,- TL yatırmak ve dekont 
açıklamasında “………….. kiralama ihalesi şartname bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde 
ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişinin isminin de açıkça belirtildiği dekont 
karşılığında Şirketimiz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı-Dahili Satış Müdürlüğünden temin 
edilebilir. 

5- İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat verebileceklerdir. Teminatlar nakit veya teminat mektubu 
şeklinde olabilecektir. Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya katılım bankalarınca düzenlenecek 
süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 90 (Doksan) takvim günü 
olmalıdır. Geçici Teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İş bu detayları ihale şartnamesinde belirtilen Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Övenler 
Mahallesindeki taşınmazın kiraya verilmesi işi 4046, 2886, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi 
değildir. Şirketimiz; Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esasları dâhilinde, ihaleyi yapıp 
yapmamakta, dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, gerektiğinde teklif verme süresini belirli 
bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus teklif 
verme tarihinin sona ermesinden önce idarece duyurulacaktır. 

7- İhale ile ilgili tüm bilgiler; 0 (312) 458 57 57 - 458 57 58 nolu telefonlardan ve 
www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir. 4850/1-1 
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TAŞIT MÜBADELE İLANI 
İstanbul İl Jandarma Komutanlığından: 
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair 
Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve model HEK taşıtların mübadelesi 
yapılacaktır. 

1- İdarenin;  
a) Adı : İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 
b) Adresi : Balmumcu Mah. Şakir Kesebir Caddesi No:1 Beşiktaş/ 

İSTANBUL 
c) Telefon ve faks numarası : Tel:0 212 213 44 00 - Fax: 0 212 213 69 20 
ç) Elektronik posta adresi : metin.balkiz@jandarma.gov.tr 
2- Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, niteliği, türü ve miktarı:  
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam (99) adet muhtelif marka ve modelde HEK 

taşıtlar. (Mübadelede verilecek (99) taşıttan; (20)’si Otomobil, (41)’u Kamyonet, (19)’u Minibüs, 
(19)’ü Motosiklettir. Marka olarak; (1) adet İveco, (2) Mitsubishi, (20) adet Fiat, (37) adet Ford, 
(17) adet Honda , (2) adet Hyundai, (8)’i Isuzu, (10)’u Renault, (2)’si Yamaha markadır. Bu 
taşıtların (99)’u da HEK durumunda olup, bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki 
taşıtlardır. 

3- Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve 
özellikleri:  

(7) adet Renault Megane Sedan 1.5 dci Joy Paket 90 hp Manuel marka taşıt, (120) adet 
215/65 R 16 (Ford Custom Taşıt) ebatlarında üretim tarihi (6) ayı geçmeyen yol tipi dış lastik. 
Taşıtlar 2019 model ve kullanılmamış olacaktır. 

4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri:  
Mübadelede teklif edilen araçlar Balmumcu Mah. Şakir Kesebir Caddesi No:1 Beşiktaş / 

İSTANBUL adresinde bulunan İl Jandarma Komutanlığına teslim edilecektir. 
5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri:  
Mübadele karşılığı verilecek 99 adet Taşıtlar İstanbul Çekmeköy İlçesinde bulunan 

İstanbul Alemdağ J.Komd.Tb.K.lığı yerleşkesinden teslim alınacaktır. 
6- Mübadelenin;  
a) Yapılacağı yer: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Seminer ve Toplantı Salonu 

Balmumcu Mah. Şakir Kesebir Caddesi No:1 Beşiktaş / İSTANBUL  
b) Tarihi ve saati: 12.06.2019 günü saat: 14:00 
7- Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 926.000,00 TL 

(Dokuzyüzyirmialtıbinlira) 
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 926.344,24 TL 

(Dokuzyüzyirmialtıbinüçyüzkırkdörtlirayirmidörtkuruş) 
9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:  
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 27.790,33-TL) az olmamak üzere 
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  



Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 27 Mayıs 2019 – Sayı : 30786 

 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

d) 3713 sayılı Terörle Müc. Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı 
hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,  
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir. 

10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
11- Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı İstanbul İl Jandarma 

Komutanlığı Balmumcu Mah. Şakir Kesebir Caddesi No:1 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde 
görülebilir ve İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Cağaloğlu/ İSTANBUL adresine ödenecek 
100,00-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı yukarıdaki idarenin adresinden temin edilebilir. 
Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

12- Teklifler, 12.06.2019 günü saat: 14.00’e kadar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 
Balmumcu Mah. Şakir Kesebir Caddesi No:1 Beşiktaş / İSTANBUL adresine verilecektir.  

13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 
gerçekleştirilir. 

14- Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde 
şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme 
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 

15- Bu mübadelede kısmi teklif verilemez.  
16- İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 

16:00 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan taşıtlar; İstanbul Alemdağ J. Komd. Tb. K.lığı 
Yerleşkesi Çekmeköy / İSTANBUL adresinde görülebilir. 

17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 
günüdür. 

18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 4675/1-1 
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6 KALEM MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

desteklenen projeler için gerekli olan 6 Kalem Mal Alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (a) bendi uyarınca 
Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Avcılar/İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 
c) Elektronik Posta Adresi : iuc.bapsatinalma@istanbul.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 
2 - İhale Konusu malın: 
 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi İhale saati 
 6 Kalem Mal Alımı 

İhale kayıt no: 2019/259654 
31/05/2019 14:00 

1. Boyama ve Film Kaplama Sistemi 1 Adet 

 

2. Otomatik Kaset Yazma Cihazı 2 Adet 
3. Otomatik Lam Yazma Cihazı 3 Adet 
4. Kapama Filmi 350 Adet 
5. Kaset Yazıcı Cihazı Şeridi 9 Adet 
6. Lam Yazıcı Cihazı Şeridi 42 Adet 

 
b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 
b-c-1) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü, mesai saatleri içinde 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesine teslim edilecektir. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

4.1.8. Teklif edilen cihazların Ürün Onay Belgesi (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında 
teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belge) : Tıbbi cihaz 
durumu, tedarikçi/bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifleriyle birlikte sunmalıdır. İstekliler 
tarafından sunulan bu belgelerin sorgulamaları, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. 
Eğer ürün ÜTS'de kayıtlı değil ise bu belgelerin sorgulamaları TİTUBB sisteminden yapılacaktır. 

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

Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
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4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların ,fotoğrafların ve benzeri tanıtım 
materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 
şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 
gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye 
uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 
gereken kriterler: 

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
4.3.4.1.İstekli firmaya ait TSE veya TSE “Hizmet Yeterlilik Belgesini (1. 2. ve 3. 

kalemler için) sunmalıdır. 
4.3.4.2. Cihaz CE kalite uygunluk sertifikasına sahip olmalıdır ve ihale dosyasında 

sunulmalıdır.(1. kalem için) 
4.3.4.3. Film ile kapatılan lamlarda arşivleme sonrası açılma meydana gelmemelidir. Bu 

özellik en az 15 yıl teklif edilen marka film ile kapama yapan yurtiçi ya da yurtdışı bir hastane 
tarafından yapılan arşiv çalışmasıyla teyit edilmelidir. Yapılan bu çalışmanın noter onaylı örneği 
ihale dosyasında sunulmalıdır. (4. kalem için) 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 
7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması : 
7.1. İhale dokümanı İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresinden görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.-
Cerrahpaşa Strateji Geliştirme Başkanlığına (TR19 0001 2009 8200 0004 0001 16) yatırılan 
bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8¬–Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10-İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 
olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13-Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 
 4885/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 
 4761/1-1 
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TED Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve 
Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak 
kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim 
üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları 
gerekmektedir. 

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 
Başvuracak adayların: 
Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin 

ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir 
tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, askerliğini tamamlamış 
olduğunu gösterir belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya 
yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye 
devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın 
kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer faaliyetlerini içeren), referans 
verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim 
felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet 
mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak 
için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren 
kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların 
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

Başvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED 
Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile 
yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro ile 
ilgili diğer tamamlayıcı bilgilere http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir. 
Duyurulur. 

 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

Eğitim 

Fakültesi 

Temel Eğitim 

Bölümü Sınıf 

Eğitimi Anabilim 

Dalı 

Profesör 1 

Adayların; 

-Doçentlik derecelerini ‘’İlköğretim Fen Bilgisi’’ 

alanından almış olmaları gerekmektedir. 

-Çocukların çevreye yönelik kavramlar hakkındaki 

algıları ve çevre eğitimi üzerine çalışmalarının 

bulunması tercih sebebidir. 
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Eğitim 

Fakültesi 

Temel Eğitim 

Bölümü Okul 

Öncesi Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 

Adayların; 

-Doktora ve Doçentlik derecelerini ‘’Çocuk 

Gelişimi ve Eğitimi’’ alanından almış olmaları 

gerekmektedir. 

-Eğitimde zenginleştirme ve farklılaştırma, okul 

öncesinde özel yetenekli çocuklar ve okul öncesi 

dönemde cinsel gelişim üzerine çalışmalarının 

bulunması tercih sebebidir. 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Adayların; 

-Doktora derecelerini ‘’Eğitim Programları ve 

Öğretim’’ alanından almış olmaları 

gerekmektedir. 

-Öz-düzenleme, metabiliş ve eğitim teknolojileri 

alanında çalışmalarının bulunması tercih 

sebebidir. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 

Adayların; 

-Doktora derecelerini ‘’Bilgisayar Mühendisliği 

veya Bilişim Sistemleri’’ alanından almış olmaları 

gerekmektedir. 

-Bilgisayar mimarisi, veri bilimi, bilgisayarla 

görme ve bilgi güvenliği alanlarında araştırma 

yapmış olmaları tercih sebebidir. 

 4860/1-1 

—— • —— 
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili 

maddeleri uyarınca, Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL ŞART 

ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI ADET 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 

Fizyoloji Yüksek 

Lisans Eğitimini 

Tamamlamış Olmak 

Fizyoloji Öğr. Gör. 1 
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Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları, transkript ile yabancı dil belgesi, ALES sonuç belgesi, nüfus 

cüzdanı fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı 

kapsayan 1 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı’na (Büyükdere 

Cad. No: 120/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Tel: (212) 213 64 83/169) teslim etmeleri gerekmektedir. 

Son Başvuru Tarihi  : 10.06.2019 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 12.06.2019 

Sınav Giriş Tarihi  : 14.06.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi  : 18.06.2019 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.demiroglu.bilim.edu.tr 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 4523/1-1 

—— • —— 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: SBKV Sezgin Baran Korkmaz Vakfı 

VAKFEDENLER: Sezgin Baran KORKMAZ  

VAKFIN İKAMETGÂHI: Üsküdar-İSTANBUL  

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.05.2019 tarihinde kesinleşen, 

22.04.2019 tarihinde tavzih edilen, 07.02.2019 tarih ve 2018/337 E. 2019/44 K. sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Toplum ve kamu yararına yoksul, varlıksız ve bakıma muhtaç 

çocuklara ve insanlara yardım etmek, eğitim giderlerine destek vermek, eğitim giderlerini 

karşılamak, mesleki anlamda yetişmelerine her anlamda katkı yapmak ve vakıf senedinde yazılı 

diğer amaçları gerçekleştirmektir.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 250.000-TL (İki Yüz Elli Bin Türk Lirası) nakit 

YÖNETİM KURULU: Sezgin Baran Korkmaz, Rehat Faikoğlu, Hasret Çomak 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshi 

halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetçe belirlenecek gayece 

aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 4762/1-1 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 27 Mayıs 2019 – Sayı : 30786 

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 29.04.2019   Karar No: 7306 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : MCB Madencilik San. Tic. Ltd.  
•  MERKEZİ ve : 100. Yıl Mah. Eski Kumbağ Yolu Yelken Kulübü  
   TEBLİGAT ADRESİ : Karşısı Çebi Apt. No: 2 /5 TEKİRDAĞ 
• MÜRACAAT TARİHİ : 23.10.2018 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.294 hektar 
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İLLERİ : Adana, Kayseri 
• PAFTA NUMARASI : M35-a4 
KARAR: 
MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’nin Adana, Kayseri illerinde 15.294 hektarlık M35-

a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk 
Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 
gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 4769/1/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 08.05.2019   Karar No:7309 

ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. 
• MERKEZİ VE 
  TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sokak No: 19  
  06530 Beysukent/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 16.10.2018 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 61.812 hektar  
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İLİ : Muğla 
• PAFTA NUMARASI : O21-b 
KARAR: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Muğla ilinde 61.812 hektarlık O21-

b paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk 
Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 
gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 4769/2/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 08.05.2019   Karar No: 7310 
ŞİRKETİN: 
•  TİCARİ UNVANI : Paşam Enerji Petrol Doğalgaz San. ve Tic. A.Ş.  
•  MERKEZİ ve 
   TEBLİGAT ADRESİ : Eti Mah. Ali Suavi Cad. No: 23/21 
  Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 15.10.2018 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 59.432 hektar  
• BÖLGESİ   : Kara 
• KAPSADIĞI İLİ : Sivas 
• PAFTA NUMARASI : I37-b 
KARAR: 
Paşam Enerji Petrol Doğalgaz San. ve Tic. A.Ş.’nin Sivas ilinde 59.432 hektarlık I37-b 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 
gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 4769/3/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 08.05.2019   Karar No: 7311 

ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Paşam Enerji Petrol Doğalgaz San. ve Tic. A.Ş.  
• MERKEZİ ve 
  TEBLİGAT ADRESİ : Eti Mah. Ali Suavi Cad. No: 23/21 
  Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 15.10.2018 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 59.421 hektar    
• BÖLGESİ   : Kara 
• KAPSADIĞI İLİ : Sivas    
• PAFTA NUMARASI : I38-a 
KARAR: 
Paşam Enerji Petrol Doğalgaz San. ve Tic. A.Ş.’nin Sivas ilinde 59.421 hektarlık I38-a 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 
gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 4769/4/1-1 
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

 
 4729/1-1 
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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında 

yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi 

alınacaktır.  

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

BİRİMİ UNVANI ABD DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

TIP FAK. 

Doçent 
Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 
1 1 

Doçentliğini ilgili alanda almış olup, 

TRL 9 (T-1486C) Gen poliformizmin 

Türk popülasyonunda diz osteoartit ile 

ilişkisi konulu çalışmaları olmak. 

Doçent 
Anesteziyoloji 

ve Reanimasyon 
1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. 

Doktor Öğretim 

Üyesi* 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
3 1 

Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, Alt 

Servikal Vertebra Anatomisi ile ilgili 

Morfometrik çalışmaları olmak. 

Doktor Öğretim 

Üyesi* 
Genel Cerrahi 1 1 

Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, 

Tiroidektomi ve Hemoroidde Milligan –

Morgan Tekniği ile ilgili çalışmaları 

olmak. 

Doktor Öğretim 

Üyesi* 
İç Hastalıkları 3 1 

Yandal uzmanlığını Onkoloji ve/veya 

Hematoloji ve/veya Gastroentereloji 

üzerine yapmış olmak. 

EĞİTİM FAK. 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

İngiliz Dili 

Eğitimi 
4 1 

Doktorasını İngiliz Dili Eğitimi 

alanında yapmış olup, yabancı dil 

öğretiminde kültürlerarası farklar 

üzerinde çalışmaları olmak. 

BOĞAZLIYAN 

MYO 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Gıda Teknolojisi 

Programı 
3 1 

Doktorasını Gıda Mühendisliği 

Anabilim Dalında yapmış olup, 

dondurulmuş ve glutensiz gıda üretimi 

konularında çalışmaları olmak. 
 
Başvuru Adresi: Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi 

Kadrosu içinde ilgili birimlere başvuru yapılacaktır. 

*3 (Üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. 

Müracaat tarihleri: 27/05/2019-10/06/2019 Pazartesi günü saat 17.00 kadar, 

 4784/1-1 
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped 

Classroom/Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemiz Eğitim, Mühendislik, İktisadi 
İdari ve Sosyal Bilimler ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile 
Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama 
kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır. 

İstenen Belgeler: 
- Başvuru dilekçesi, 
- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 
- YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 
- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, 
- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren 

belge; 
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması. 
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği 

dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması. 
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 
birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, 
bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili 
yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması. 

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla 
öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak 
geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi 
sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, 
yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış 
Profesör kadrosu için 6, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 nüsha dosya ile 
başvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı 
Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması 
gerekmektedir. 

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren 18 Haziran 2019 tarihine kadar aşağıda 
belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru 
tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. 
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NOT: Başvuran tüm adaylar, Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped 
Classroom/Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve MEF Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin 
yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul ederler. 

 

FAKÜLTE 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI KADRO UNVANI SAYI AÇIKLAMA 

Eğitim 
İngilizce 

Öğretmenliği 

Dr. Öğr. Üyesi, 

Doçent veya 

Profesör 

3 

Doktora çalışmasını Yabancı 

Diller Eğitimi, İngilizce 

Öğretmenliği, ikinci dil edinimi, 

dil bilimi veya ilgili alanlarında 

yapmış olmak. Alan ile ilgili 

dersleri lisans ve yüksek lisans 

seviyesinde yürütebiliyor olmak. 

Ulusal ve uluslararası bilimsel 

çalışma ve yayınları olmak. 

Tercihen 2 yıl K-12 öğretmenlik 

deneyimi sahibi olmak. 

İktisadi İdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi 2 

Deneysel psikoloji, klinik 

psikoloji, yetişkin psikopatolojisi, 

çocuk ve ergen psikopatolojisi 

veya ölçme- değerlendirme 

dersleri verebilecek nitelikte 

olmak. 

Mühendislik 

Endüstri 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi 

veya Doçent 
1 

Doktorasını Endüstri Mühendisliği 

alanında yapmış olmak, üretim 

sistemleri ve/veya simülasyon 

alanında ders verme potansiyeline 

sahip olmak. 

Makine 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi, 

Doçent veya 

Profesör 

1 

Konstrüksiyon ve İmalat alanında 

uzman ve bu alanda uluslararası 

endeksli dergilerde yayınlar 

yapmış olmak; Makine Tasarımı, 

Makine Elemanları, İmal Usulleri 

gibi dersleri verebilecek olmak. 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi, 

Doçent veya 

Profesör 

1 

Doktorasını elektromanyetik 

alanlar, mikrodalga tekniği, RF 

elektronik veya Kontrol 

alanında yapmış olmak ve bu 

alanda bilimsel çalışmaları olmak. 
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Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi, 
Doçent veya 

Profesör 
1 

Doktorasını elektronik devre ve 
devre elemanlarının tasarımı, 

modellemesi ve optimizasyonu 
veya mikroelektronik alanında 

yapmış olmak ve bu alanda 
bilimsel çalışmaları olmak. 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi, 
Doçent veya 

Profesör 
1 

Veritabanları Yönetim sistemleri 
veya Yazılım Mühendisliği veya 

Bilgi Güvenliği konusunda 
uzmanlaşmış ve bu konuda 

bilimsel dergilerde yayınlar yapmış 
olmak. 

İnşaat 
Mühendisliği 

Profesör 1 

Doktorasını inşaat mühendisliği 
hidrolik alanında yapmış olmak, 

hidrolik ve/veya hidroloji konuları 
üzerine bilimsel çalışmalar ve 

yayın yapmış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 2 

Doktorasını inşaat mühendisliği 
yapı-deprem mühendisliği alanında 

yapmış olmak; deprem yalıtımlı 
binaların tasarımı, depreme 

dayanıklı yapı tasarımı, mevcut 
yapıların deprem güvenliğinin 

belirlenmesi ve 
güçlendirilmesi konularında 

sektörel ve akademik çalışmaları 
olmak. 

Doçent veya 
Profesör 

1 

Doktorasını inşaat mühendisliği 
ulaştırma alanında yapmış olmak, 

ulaştırma mühendisliği üzerine 
bilimsel çalışmalar ve yayın 

yapmış olmak. 

Sanat 
Tasarım ve 
Mimarlık 

Mimarlık 
Dr.Öğr. Üyesi 
veya Doçent 

1 
Doktorasını Yapı ya da Mimari 
Tasarım alanında yapmış olmak. 

 4842/1/1-1 
—— • —— 

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 
"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 
kapsamında; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi 
alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve 
sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
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FAKÜLTE BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI ÖZEL ŞARTLAR 

Mühendislik 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Elektrik- Elektronik 

Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği 

veya Elektronik-

Haberleşme 

Mühendisliği lisans 

mezunu olmak ve tezli 

yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü lisans mezunu 

olmak ve Bilgisayar 

Mühendisliği alanında 

tezli yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak 

Makine 

Mühendisliği 

Bölümü 

Makine 

Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Makine Mühendisliği 

mezunu olmak ve tezli 

yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

 
SINAV TAKVİMİ 
Duyuru Başlama Tarihi : Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih 
Başvuru Tipi : Şahsen\Posta 
Son Başvuru Tarihi : 18.06.2019 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.mef.edu.tr 
Ön Değerlendirme Tarihi : 19.06.2019 
Sınav Giriş Tarihi : 20.06.2019 
Sonuç Açıklama Tarihi : 24.06.2019 
GENEL ŞARTLAR 
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten 

en az 70.0 puan almış olmak 
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, 

Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 
(YDS)) en az 80.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan 
muadili bir puan almış olmak, 

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir 
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5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

ÜNVAN ŞARTLAR 
1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana 

ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 
2. Atama yapılacak programın Lisans/Ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa 

o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak 
İSTENEN BELGELER 
- Başvuru dilekçesi 
- YÖK formatlı özgeçmiş 
- Lisans Diploması 
- ALES sonuç belgesinin internet çıktısı 
- KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya 

eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış 
olduğunu gösterir belge (Üniversitemizin bu bölümlerinde %100 İngilizce eğitim yapılacağından 
Yabancı Dil belgesinin İngilizce dilinden olması) 

- Lisans transkript belgesi 
- Nüfus cüzdanı fotokopisi 
- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş) 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi) 
- Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi 
Belgelerin asılları veya onaylı suretleri müracaat sırasında ibraz edilecektir. 

Kurumumuzca kopyaları alınarak asılları iade edilecektir. 
MUAFİYET 
1. Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş 

hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak Öğretim görevlilerinin ve 
yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya 
çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında 
merkezi sınav şartı aranmaz. 

2. Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-
öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı 
kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ 
Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 434396 Maslak-Sarıyer/İstanbul 
Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr 
 4842/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4657/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4658/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4659/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4660/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Dumlupınar Üniversitesi Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ordu Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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.
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