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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/10/2017 tarihli ve 30225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda aranacak ko-

şullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve

başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı

ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-

bulünde ALES şartı aranmaz.

c) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-

liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-

rında, ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemlerinde, mezun olduğu lisansüstü

programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı 60 olarak

kabul edilir ve bu puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil

edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık ala-

nından farklı bir alanda başvuru yapabilir.
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ç) Yüksek lisans başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılmasında öncelikle,

ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %30’u ile yabancı dil puanının %10’unun top-

lamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS

veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları

geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak alı-

nır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

d) Tezli yüksek lisans eğitimini kısmen veya tamamen yabancı dille yapan anabilim

dallarında, adayların bir yüksek lisans programına kabul edilmeleri için YDS veya YÖK tara-

fından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavına girmiş olmaları

gerekir. Bu sınavlarda alınması gereken asgari puan ve koşullar ilgili anabilim dalı başkanlığı-

nın önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

e) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı

ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki tezli

yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden ilgili

anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yük-

sek lisans programlarına başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının

%20’si, lisans not ortalamasının %30’u, mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı pua-

nının %50’sinin toplamına göre yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş

değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı

olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak alınır. Toplam puanı 50’den dü-

şük olan ve mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavına girmeyen öğrencinin kaydı ya-

pılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

f) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda, ilgili anabilim/anasanat veya bilim/sa-

nat dalı, bilim sınavı ve/veya mülakat yapılmasını öngörebilir. Böyle bir durumda başvuru de-

ğerlendirmesi aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

1) ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, bilim sınavında veya mü-

lakatta alınan notun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı 50 puanın üstünde olan

adayların sıralaması yapılır.

2) Bilim sınavı ve mülakatın birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not

ile mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır.

3) Bilim/mülakat sınavı yapılması durumunda, sınava girmeyen adaylar değerlendir-

meye alınmaz.

g) Üniversitenin lisans programlarını birincilikle bitiren adayların, mezun oldukları li-

sans programlarında ilan edilen birincilik kontenjanlarına başvurabilmeleri için başvuru tari-

hinden önceki iki yıl içerisinde mezun olmaları ve başvurdukları program için gerekli olan as-

gari koşulları sağlamaları gerekir. İlan edilen programa birden fazla adayın başvurması halinde

bu adayların sıralaması lisans not ortalamasına göre yapılır. Adayların lisans not ortalamalarının

eşit olması halinde, ALES notu yüksek olan aday tercih edilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda aranacak koşullar ve değer-

lendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönün-

den ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları ge-
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rekir. Lisans not ortalamasına göre adayların sıralaması yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı

kurulunun talebi halinde mezuniyet notuna ek olarak öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı,

mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik ve uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapıla-

bilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti

ve değerlendirme ile ilgili işlemler anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü

yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda mezuniyet notunun %60’ı, sınav notunun

%40’ı, toplanarak adayların sıralaması yapılır. Dörtlü sisteme göre elde edilen başarı notunun

yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.

b) Ortaöğretim alan öğretmenliği ve eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında özellikle uy-

gulayıcılara yönelik olmak üzere açılacak tezsiz yüksek lisans programları için yükseköğretim

üst kuruluşlarının kararları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato kararıyla özel şart-

lar belirlenebilir. Bu çerçevede yapılacak mülakat veya yetenek sınavları ya da alanı ile ilgili

yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alı-

narak enstitü yönetim kurulunca seçilen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan sınav komisyonu ta-

rafından yapılır. Sınav komisyonu, değerlendirme sonucunu aynı gün ilgili enstitü müdürlüğüne

bildirir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler en

erken üçüncü dönemin sonunda mezun olabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Zorunlu derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan tezli yüksek lisans programı

öğrencisi, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde

yazar ve tezini en erken üçüncü dönemin sonunda jüri önünde sözlü olarak savunur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine birinci

cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Uzaktan öğretim programlarında ise ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınavların or-

talamasının etkisi %20, yılsonu sınavının etkisi %80’dir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Doktora programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar

ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına

ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 60 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-

liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında

ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Adayın mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı

dikkate alınmaksızın ALES puanı 70 olarak kabul edilir ve bu puan, puan türüne bakılmaksızın

ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.
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2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-
bulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Doktora programına başvurusu kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip adayların,
kayıtlarının yapılmasında öncelikle, ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ile ha-
zırlık sınıfları hariç en az beş yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının %30’u,
diğer yüksek lisans derecesine sahip adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not
ortalamasının toplamının yarısının %30'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla
adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik
verilir.

d) Eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek lisans diplo-
masına sahip adayların doktora programına doğrudan başvurabilmeleri için en az 80 ALES
puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için be-
lirlenen standart puana sahip olmaları, YDS’den en az 65 puan veya eş değerliği kabul edilen
yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları, ayrıca lisans not ortalamala-
rının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Lisans derecesi ile başvurusu
kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için ALES puanının %60'ı, yabancı dil pua-
nının %10'u ile hazırlık sınıfları hariç mezuniyet not ortalamasının %30'u toplanarak bu top-
lamın en az 60 olması koşulu ile adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil
puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

e) Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Karaciğer Nakli Enstitüsünde doktora programlarına
başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının tıpta uzmanlık sınavı temel tıp bilimleri
puanının 0,7 ile klinik tıp bilimleri puanının ise 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilen
TUS temel tıp puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve
ayrıca YDS’den en az 55 puan veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

f) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan diş hekimliği fa-
külteleri mezunlarının; DUS temel bilimleri puanı ile klinik bilimler puanlarının 0,5 ile çarpı-
larak toplanması ile elde edilen DUS temel puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal
ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen
yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

g) Doktora programına doğrudan başvuru hakkı bulunan tıp fakültesi mezunu olmayan
adayların ise, en az 60 sayısal ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul
edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca
YDS’den en az 55 puan almış olmaları veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslar-
arası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir. Sağlık bilimle-
rinde doktora programlarına başvuran adayların kayıtlarının yapılabilmesi için TUS veya DUS
temel puanının veya ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ile mezuniyet not or-
talamasının %30'unun toplamının en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik duru-
munda TUS veya DUS temel puanı ile yabancı dil veya ALES ile yabancı dil puanı toplamı
yüksek olanlara öncelik verilir.
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ğ) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda doktora programlarına başvuran adayların,
kendi dallarındaki başarı değerlendirilmesinde; sayısal, sözel veya eşit ağırlık puan türlerinin
birinden ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %15'i, lisans not ortalaması ile yüksek
lisans not ortalaması toplamının yarısının %15'i ve doktora giriş sınav notunun %20’sinin top-
lamına göre adaylar sıralanır. Ancak programa başvuran adayların başarılı sayılabilmeleri için
doktora giriş sınav notunun en az 60 puan olma şartı aranır. Eşitlik durumunda ALES ve ya-
bancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

h) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki doktora
programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat da-
lınca uygun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, YDS’den en az
55 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip
olmaları; ayrıca doktora programına başvurusu kabul edilen adayların ilgili anabilim/anasanat
dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olma-
ları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20'si, lisans
not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30'u ve mesleki birikimi
ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Toplam puanı 60’tan
düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanları yüksek olana öncelik ve-
rilir.

ı) Doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi halinde, diş
hekimliği programlarında ise zorunlu olarak, bu fıkrada belirtilen ALES, YDS ve mezuniyet
notuna ilaveten öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek/ye-
terlik, uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılır. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin
yapılacağı, sınav tarihleri, jürinin tespiti ve değerlendirme ile ilgili işlemler anabilim dalı baş-
kanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda ALES
puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u, mezuniyet not ortalamasının %20’si ile sınav
notunun %20’sinin toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük
olan adayın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda sınav notu yüksek olana öncelik verilir. Bilim
sınavı ve mülakatın birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not ile mülakatta alı-
nan notun ortalaması esas alınır. Bilim ve/veya mülakat sınavı yapılması durumunda, bu sı-
navlardan birine girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Anabilim/anasanat dalı başkanları, birinci yarıyılın başlangıcından en az bir hafta

önce, öğrencilerin alacağı dersleri içeren anabilim/anasanat dalı kurulu kararını enstitüye bil-
dirir. Bu süre içinde ders değişikliği de yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümle-
sinde yer alan “yedi adet taslak tezi” ibaresi “bir adet taslak tezi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin cilt-
lenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye tes-
lim eden ve enstitü yönetim kurulunca tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora
diploması verilir.”

18 Ocak 2021 – Sayı : 31368                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik te-

zinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili ens-

titüye teslim eden ve enstitü yönetim kurulunca tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci

sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak ders almaya

ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı olan öğrenci, kayıtlı olduğu enstitü ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurul kararı ile diğer yükseköğretim

kurumunda özel öğrenci olarak ders alabilir.

b) Diğer yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak alınacak derslere ait içerik bil-

gilerinin talep dilekçelerine eklenmesi gerekir.

c) Diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak sadece iki yarıyıl ders alına-

bilir.

ç) Üniversitenin lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencinin diğer yükseköğretim ku-

rumundan özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı ol-

duğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Üniversitede özel öğrenci olarak ders almaya ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Üniversitede özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencinin, kayıtlı olduğu yük-

seköğretim kurumundaki yetkili kurulların “olur” kararı ve disiplin durumunu gösterir belgeyle

son başvuru tarihine kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurması gerekir.

b) Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz, sadece anabilim/anasanat dalı başkanlığı

tarafından açılmış olan dersler özel öğrenci olarak alınabilir.

c) Özel öğrenci olarak Üniversitede en fazla iki yayırıyıl ders alınabilir.

ç) Üniversitede özel öğrenci olarak ders alanlar derse devam, eğitim ve öğretim etkin-

liklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.

d) Üniversitede özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, talebi halinde aldığı dersler

veya başarı durumunu gösterir bir belge verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğren-

cilerin programları, anabilim/anasanat başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim

kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir.

(2) Bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında kayıtlı öğren-

cinin yatay geçiş yoluyla kabul edilebilmesi için öğrencinin;

a) Kayıtlı bulunduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olması,

b) Kayıtlı bulunduğu derslerin tümünü başarmış olması,

c) Not ortalamasının tam notun en az %80’i olması,

ç) Kayıtlı bulunduğu yüksek lisans ve doktora programında ders alma aşamasında ol-

ması ve bu durumu belgelendirmesi,
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d) Bu Yönetmelikte öngörülen lisansüstü programlara başvuru ve kabul şartlarına sahip

olması, bu şartlara ilişkin belgeleri sunması ve yatay geçiş için başvuru yaptığı dönemde ilgili

anabilim/anasanat dalının öğrenci alım ilanında belirtilen programın giriş ön koşullarını sağ-

laması,

gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans yatay geçiş kon-

tenjanlarına başvuru yapamaz.

(4) Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması akademik not ortalamasının %30’u,

ALES puanın %60’ı ve yabancı dil puanın %10’unun toplamına göre yapılır. Yerleştirmede

puanların eşit olması halinde ALES puanı yüksek olana öncelik verilir.

(5) Yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programına kaydı yapılan öğrencinin

muafiyet ve intibak işlemleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü

yönetim kurulu kararı ile yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yurtdışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü 

MADDE 41 – (1) Yurtdışı kontenjanlarından lisansüstü programlara; yabancı uyruklu

olan adaylar, çift uyruklu olup uyruğundan biri T.C. olan ve lisans eğitiminin tamamını yurt-

dışında tamamlayan adaylar ve Türk vatandaşı olup da lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan adaylar başvurabilir.

(2) Yurtdışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin diğer

usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde yer alan “1/3’ünü” ibaresi “yüz-

de ellisini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen li-

sansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına

düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim

üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli

yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. An-

cak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçe-

vesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/10/2017 30225

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/11/2018 30609
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İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ 

STRATEJİK ÇALIŞMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi Güneydoğu Asya

Ülkeleri Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-

rına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Güneydoğu Asya Ülkeleri

Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gedik Üniversitesi Güneydoğu Asya Ülkeleri Stratejik Çalışmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Türkiye ile Güneydoğu Asya Ülkeleri ve Güney-

doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasında ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve

uluslararası nitelikte, ekonomik, sosyal, siyasal, hukuksal, sportif ve teknolojik alanlarda bi-

limsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim, dokümantasyon çalışmaları yapmak, seyahatler

ve diğer etkinlikler aracılığı ile uluslararası ilişkileri ve iş birliğini geliştirmek ve talep duru-

munda ilgili resmî ve özel kuruluşlara yardımcı olmak ve onlarla iş birliği içinde çalışmak ve

etkinlikler düzenlemektir.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıdaki şekildedir:

a) Merkezin amaçları arasına giren konularda araştırma, inceleme, geliştirme ve uygu-

lama yapmak ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle

etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Güneydoğu Asya ülkelerindeki üniversiteler

ile Üniversite arasında bilimsel ve akademik iş birliğinin gelişmesini teşvik etmek; bu amaçla

yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası araştırmacıların ve öğretim elemanla-

rının ülkeler arasındaki hareketliliğinin artmasına katkıda bulunmak.

c) Güneydoğu Asya ülkelerinin dilleri ve kültürlerinin eğitimini vermek, bu eğitimin

geliştirilmesini ve bu konudaki araştırmaları teşvik etmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Güneydoğu Asya ülkelerinde eğitim almak is-

teyen kişilere danışmanlık hizmeti vermek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları arasına giren konularda

uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde danışmanlık hizmetleri vermek; kurslar, çalıştaylar, se-

minerler, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek.

e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili dokümantasyon temini için gerekli girişimleri yap-

mak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları doğrultusunda uluslararası,

ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, gerçekleştirmek ve bu projelere

katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalış-

malar yapmak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanlara

uzmanlık kazandırmak amacıyla eğitim ve sertifikalı veya sertifikasız öğretim programları dü-

zenlemek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi

amacıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve

benzeri yayınlarda bulunmak.

h) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı

uzmanlardan yararlanmak.

ı) Üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, Merkezin faaliyet konularında

araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

i) Yetkili kurullarca Merkezin amaçları doğrultusunda verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından üç yıllık

süreyle Mütevelli Heyetin görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür

tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin üç

yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre önerir. Müdür Yardımcısı aynı

usulle görevden alınabilir. Müdürün görevi başında olmadığı hallerde Müdür Yardımcısı, Mü-

düre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ay-

rılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantının gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek.

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

f) Merkeze gelecek danışmanlık taleplerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Merkezin çalışma alanlarında akademik faaliyetler yapmak üzere çalışma grupları

oluşturmak ve bu gruplarda görev alacak en az iki personeli istihdam edilmek üzere Rektöre

önermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Mü-

dürün teklifi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektörce üç yıllık sü-

reyle görevlendirilecek üç üye ile beraber en fazla beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler,

aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Rektör tarafından görevlendirilen üye-

lerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, Müdürün teklifi üzerine Üni-

versitede görevli öğretim elemanları arasından tekrar Rektörce görevlendirme yapılır. Bu üye-

ler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı

üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak. 

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma gruplarında görevlendirilecek personelin

seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörlüğe sunmak. 
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ç) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda eğitime destek vermek.

d) Danışma Kurulu üyelerinin seçimini yapmak.

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını Üni-

versitenin ilgili birimi ile koordineli olarak belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve

Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite içinden ve dışından Merkezin faaliyet

alanlarında çalışmalar yürüten ve çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, kişiler ve

kuruluş temsilcilerinden olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,

Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu olağan olarak yılda bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ara-

narak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya ça-

ğırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir, Merkezin

amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunur, bu projelerin gerçekleştirilmesine

yönelik fikirler oluşturur ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur.

Faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeler

önerebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifika programları

MADDE 14 – (1) Merkez, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifika programları

açabilir. Sertifika programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esasları Yönetim Kurulu belirler.

Personel ihtiyacı 

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

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektörce görevlendirilecek personel

tarafından karşılanır. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 15/9/2013 tarihli ve 28766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik

Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ka-
riyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organla-
rına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Ge-
liştirme Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların 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 (İSTÜN KAGEM): İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Ge-

liştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, bilgi, beceri, yetenek ve gelecek bek-

lentileri doğrultusunda, Üniversitenin koşulları ölçüsünde kariyer planlama, geliştirme ve uy-
gulama alanında yönlendirme yapmak.

b) Üniversitenin öğrencilerinin kariyer tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını sağ-
lamak amacıyla Üniversitenin öğrencilerinin iş hayatında veya akademik hayatta yönelmek is-
tedikleri alanların seçimi ile bu alanlarda karşılaşabilecekleri sorunların çözümlerine yönelik
bilgilendirme yapmak.

c) Üniversitenin öğrencilerini profesyonel yaşama hazırlayarak Türkiye’nin insan kay-
nakları potansiyeline ve performansına katkıda bulunmak.

ç) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının iş birliğiyle kariyer
danışmanlığı ve yönetimi alanında araştırmalar yapmak.
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d) Üniversitenin öğrencilerine ve/veya mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarını
ve/veya alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimleri, gerektiğinde Üni-
versitede bulunan diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile ilgili mevzuat hükümleri kapsa-
mında iş birliği yaparak vermek.

e) Üniversitenin öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer gelişimleri konusunda izleme
çalışmaları yapmak.

f) Üniversitenin mezunlarının ulusal ve uluslararası alanda istihdamını sağlamaya yö-
nelik çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, saygınlık, tercih

edilebilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak hedefi doğrultusunda, bütüncül bir yak-
laşımla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizas-
yon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin
faaliyetleri koordine ve kontrol etmek.

b) Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş
arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve
geliştirmeye yönelik ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kurs, sertifika programları gibi eği-
tim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.

c) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliş-
tirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özellikle-
rini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer
danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak.

ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve ben-
zerleri ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri
ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek.

d) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş
birliği tesis ederek kariyer geliştirme, iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütül-
mesine destek vermek.

e) Merkez programlarına ve hizmetlerine paydaşlar ve ilgili çevrenin ilgisini artırıcı
çalışmalar yapmak.

f) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yö-
nelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

g) Mezun dernekleri ve vakıfları ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği ha-
linde mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek.

ğ) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğ-
renciler, mezunlar, iş yerleri, işler ve benzerleri ile ilgili Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sis-
temi oluşturmak ve işletmek.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayım yapmak.
ı) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda özellikle akademik personele yönelik ben-

zer program ve faaliyetleri gerçekleştirmek.
i) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını

teşvik etmek ve desteklemek.
j) Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme

ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği pro-
jeleri oluşturmak ve uygulamak.
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k) Kariyer geliştirme kapsamı içinde sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapmak.

l) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrenci-
leri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

m) Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet
sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bü-
tünsel yaklaşımla ele alarak; amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

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, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarının Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak ve

gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.
c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini

düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.
ç) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasında ilgili mevzuat hükümleri kapsamında

iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazır-

lanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarına ve kullanımına ilişkin gerekli

çalışmaların yapılmasını sağlayarak Yönetim Kurulunun onayından geçen raporları Rektörlüğe
sunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve ye-
rine getirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarına giren ko-

nularda çalışmalar yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görev-
lendirilen sekiz üye olmak üzere en fazla dokuz kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez top-
lanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği duru-
munda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz
olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kuruluş amacına uygun strateji, politika ve faaliyet planları oluşturmak,

Rektörlüğün onayına sunmak; onaylanan strateji, politika ve faaliyet planlarının uygulanmasını
takip ve temin etmek.

b) Yıllık çalışma planları ile dönem sonunda hazırlanan faaliyet ve bütçe raporlarını
görüşmek, onaylamak ve Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak
ve uygulama sonuçlarını denetlemek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı iş birliği ve proje tekliflerini
değerlendirmek ve karara bağlamak.

d) Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının başkanlı-

ğında, Yönetim Kurulu önerisi ile Rektör tarafından aşağıdaki alanlardan üç yıl için görevlen-
dirilen en az 15, en fazla 30 üyeden oluşur:

a) Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsil-
cileri.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinden üçü.
c) Öğrenci Konseyi Başkanı.
ç) Rektör tarafından seçilecek Üniversite mezunu dernek ve vakıf temsilcileri.
d) İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda belirlenen konu ile ilgili çalışmalar yapan akade-

misyenler.
f) Üniversite araştırma görevlisi temsilcisi.
g) Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri.
ğ) Meslek örgütleri temsilcileri.
h) Kariyer danışmanlık şirket temsilcileri.
ı) Farklı lisansüstü programlarından öğrenci temsilcileri.
i) Kariyerle ilgili lisansüstü programlarının sorumluları.
(2) Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilir.
(3) Danışma Kurulu, her yıl en az iki kez toplanır.
Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde

bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sü-

rekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eği-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Genel Sekreter: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreterini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez (İSTÜNSEM): İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
d) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,
e) Rektör: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü prog-

ramları haricinde eğitim programları düzenlemek ve Üniversitenin ilgili mevzuat hükümleri
kapsamında kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bu-
lunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sürekli eğitim kapsamında genel katılıma açık eğitim programları düzenlemek.
b) Kamu ve özel sektör kuruluşlarına yönelik ilgili mevzuat hükümleri kapsamında eği-

tim programları düzenlemek.
c) Uzaktan öğretim yöntemi ile genel katılıma açık eğitim programları düzenlemek.
ç) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda,

seminerler, sempozyumlar, konferanslar, eğitim fuarları, zirve etkinlikleri ve her türlü akademik
ve bilimsel toplantıları planlamak ve düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.
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d) Gerekli görülen yerlerde Merkeze bağlı şube açmak ve/veya kapatmak.
e) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulu

tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı çalışanları ara-

sından iki yıl için görevlendirilir.
(2) Merkezde görevlendirilen tüm personel Müdüre bağlı olarak çalışır. Süresi biten

Müdür, Yönetim Kurulunun onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul
ile süresi bitmeden görevden alınabilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman Yönetim Kurulu
üyelerinden birisi Rektörün onayını almak koşuluyla kendisine vekâlet eder.

(3) Müdürün önerisi üzerine iki  müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilebilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını belirlemek, stratejik planını hazırla-

mak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak.
b) Merkeze bağlı personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yap-

mak.
c) Merkezin bütçe, ödenek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun

onayına sunmak.
ç) Geçmiş döneme ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına

sunmak.
d) Merkezin yıllık hedef ve çalışma programını yapmak, Yönetim Kurulunun olurunu

aldıktan sonra uygulamak.
e) Daha önce açılmış ya da yeni açılacak olan eğitim programlarının fizibilitesini ya-

parak, Yönetim Kurulunun görüşüne sunduktan ve olur aldıktan sonra uygulamak.
f) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve sekretaryasını yürütmek.
g) Başkan tarafından ve ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen görevleri yerine getir-

mek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı olarak Rektör, Genel

Sekreter, Müdür ve Rektörün üç yıl için belirleyeceği iki öğretim elemanı olmak üzere toplam
beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, her akademik yarıyılda en az bir kez olacak şekilde, tercihen ayda
bir kez, önceden belirlenen gündem ile olağan toplantı yapar. Başkan, resen veya Müdürün ta-
lebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir. Yönetim Kurulu salt ço-
ğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Sürekli eğitim faaliyetleri ile ilgili idari/mali usul ve esasları belirlemek, iletişimi ve

uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin, başka kişi ve kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapacağı

iş birliklerinin genel çerçevesini belirlemek, bu kapsamda hazırlanan sözleşmeleri onaylamak.
c) Müdür tarafından önerilen daha önce açılmış ya da yeni açılacak olan eğitim prog-

ramlarının fizibilitesini onaylamak.
ç) Sürekli eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ve eğitmenlerin ders

saat ücretlerini belirlemek.
d) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi, yeniden görevlendirilmesi

veya görevden alınmasını karara bağlamak.
e) Yıllık çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.
f) Merkezin yıllık çalışmalarını eğitim, işletme, finans ve diğer yönlerden denetlemek/de-

netlettirmek.
g) Merkezin personel ihtiyacı ve bütçe önerisini karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, aşağıdaki esaslar çer-
çevesinde Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir:

a) Danışma Kurulunda görev yapmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarındaki akademisyenlerden ya da Merkezin faaliyet alanında çalışan, tecrübesi olan,
gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek ve kendisine yapılan teklifi kabul eden kişiler Müdürün
önerisi ve Rektörün onayı ile seçilir. 

b) Danışma Kuruluna en fazla 15 üye seçilebilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev sü-
resi bir yıldır. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

c) Danışma Kurulu, gerektiğinde Rektörün daveti üzerine toplanır.
ç) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez ile bilimsel ve sosyal alanlarda ilişkileri sağ-

lamak, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-
nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

Yürürlük

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

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

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

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, 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) Merkez: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ge-

liştirme ve uygulama çalışmaları ve yayımlar yapmak.
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b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ön lisans, lisans, lisansüstü ve sertifika prog-

ramları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faa-

liyetleri yürütmek.

c) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme temeline dayanan teknolojilerle des-

teklemek.

ç) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.

d) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, tek-

nik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri

almak.

e) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalışmasını temin

etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.

f) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasar-

lamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek, yeni öğrenme sistemlerinin, tekno-

lojilerinin ve uygulamalarının araştırılması ile bunların üniversite öğrenme materyallerine

dönüştürülmesi çalışmalarını gerçekleştirmek.

g) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için

internet tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve ilgililerin kullanımına açmak.

ğ) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika prog-

ramları düzenleyerek bilgiyi yaymak ve yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda hizmet ver-

mek.

h) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenme uyar-

lamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak.

ı) Uzaktan eğitim alanında gelişmelere katkıda bulunabilmek için ilgili mevzuat hü-

kümleri kapsamında Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlar ara-

sında bilgi birikimini paylaşmak ve iş birliği yapmak.

i) Uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim

araçlarını etkin ve verimli kullanabilmesi için eğitimler düzenlemek.

j) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında uzaktan eğitim sertifika programları düzenle-

mek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Üniversitede uzaktan eğitim, e-öğrenme veya mobil öğrenme yoluyla verilen ders-

lerin içeriklerini çoklu ortam araçlarıyla tasarlamak, hazırlamak ve sunmak.

c) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini tasarlamak, hazırlamak ve bu konularda danışmanlık yapmak, gerekli ko-

ordinasyonu sağlamak.
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ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı

nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-

tırmalar yapmak ve önermek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygula-

malarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Uzaktan eğitim programlarında görev yapan öğretim elemanlarına ve programda ka-

yıtlı öğrencilere sistemin kullanımı ile ilgili eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmeti ver-

mek.

f) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitim ile ilgili her türlü

güncellemeyi sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki personeli arasından

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür çalışmalarında yardımcı olmak

üzere bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-

dürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcı-

sının bulunmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen

birisi vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdür istediğinde Rektörün onayı alınmak kaydıyla Müdür Yardımcısını değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Merkez çalışmalarını koordine etmek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygula-

mak.

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

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

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

sunmak.

e) Merkezin Üniversitenin diğer birimleriyle olan koordinasyonunu sağlamak.
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f) Akademik birimlerden gelen uzaktan eğitim programı açma tekliflerine ilişkin gö-

rüşlerini Rektörün onayına sunmak.

g) Uzaktan eğitim yapan akademik programların görüşülmesi sırasında, ilgili meslek

yüksekokulu, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm/program başkanlarıyla birlikte görüş-

melere katılmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün

önerisi ve Rektörün onayı ile en fazla üç yıl süre ile görevlendirilen üç üye, Müdür ve Müdür

Yardımcısı olmak üzere en fazla beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlen-

dirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere

yeni bir üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün

daveti üzerine yılda en az iki kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya

katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınır.

Müdür ihtiyaç duyduğu zaman Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikteki esaslar doğrultusunda kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

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

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

d) Bölüm/program başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içe-

rikleriyle ilgili tavsiye kararları almak.

e) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.

f) Programda yer alacak internet içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden

geçirmek, konuyla ilgili bölüm/program başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İŞİTME VE DENGE BOZUKLUKLARI

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşitme ve

Denge Bozuklukları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-

larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşitme ve Denge

Bozuklukları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri

kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşitme ve Denge Bozuklukları Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin ilgili bölüm, anabilim dalları ve di-

ğer kuruluşların işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında işitme ve denge bozuklukları alanında

bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, projeler gerçek-

leştirmek ve danışmanlık hizmetleri yapmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İşitme ve denge bozukluklarının gelişim süreci, dağılım ve görülme sıklığı ile ilgili

araştırmalar yapmak. 
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b) İşitme ve denge bozukluklarının tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesi ama-
cıyla bilimsel araştırmalar yapmak; sağlık, mühendislik ve özel eğitim gibi birimlerle disip-
linlerarası işbirliğinde bulunmak. 

c) İşitme ve denge bozuklukları ile ilgili cihaz, malzeme, yazılım ve benzeri araştırma
geliştirme çalışmaları yapmak ve bunların kalite kontrolü ile üretim planlaması için eğitim,
araştırma ve uygulama projeleri yürütmek.

ç) Ülkemizde işitme ve denge bozuklukları ile ilgili öncü girişimlerde bulunarak diğer
kurum ve kuruluşlara eğitim vermek, bilimsel etkinlikler düzenlemek.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilimsel, teknik bilgi
ve hizmet paylaşımını sağlamak.

e) İşitme ve denge bozuklukları hakkında toplumu bilinçlendirmek, farkındalık oluş-
turmak için danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek, bu amaçla kamuoyu oluşturmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

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

MADDE 8 – (1) Müdür;  Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Üniversite
öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür ye-
niden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve
geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim eleman-
ları arasından iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre
teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıların

gündemini hazırlamak.
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırla-

mak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve
Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan
Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı
olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine

olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin plan ve program tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve

kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile

görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine

aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık

eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

Çalışma üniteleri, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışma üniteleri, laboratuvar,

araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Ku-

rulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2012 tarihli ve 28205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin

Erbakan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

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

ğiştirilmiştir.

“(2) Üniversite Yönetim Kurulu; işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluştu-

rabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu;

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (de-

kan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş ki-

şiden oluşur. Yürütme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda en az bir defa toplanır

ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Yürütme Kurulu Başkanı gününü ön-

ceden belirtmek üzere Yürütme Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir

birimin en üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir.’’

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/2/2012 28205

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/6/2012 28320
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

13 KALEM MUTFAK EKİPMANLARI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Eskişehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ihtiyacı 13 

kalem Mutfak Ekipmanları malzemelerinin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve istenilen Fimak, Özköseoğlu, Kumkaya, Memak veya Sarmaşık Grup 

markalarından birine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

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, istenilen markalarına, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale 

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

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

3-Teklifler,26/01/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. 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, teknik şartnamesine ve 

istenilen Fimak, Özköseoğlu, Kumkaya, Memak veya Sarmaşık Grup markalarından birine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek bir tarihte 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. 

 324/1-1 
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AKARYAKIT İSTASYONU YAPILARAK İŞLETİLMESİNİN  
KİRAYA VERİLME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Bolu Belediye Başkanlığından: 
1.Bolu ili Merkez ilçesi Aşağısoku Mahallesi 0 Ada 208 Parsel Üzerindeki 4485,25 m2 

alana Akaryakıt İstasyonu Yapılarak İşletilmesinin kiraya verilmesi ihalesi; 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu 35/a maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 10(On) yıllık kiraya verilecektir. 

2.İhale 29.01.2021 Cuma günü saat 14: 00’ da Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi 
No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3.Söz konusu Aşağısoku Mahallesi 0 Ada 208 Parsel Üzerinden Akaryakıt İstasyonu 
Yapılarak İşletilmesinin kiraya verilmesi ihalesi Kapalı teklif usulü ile 10(On) yıllık işletilmesi işi için 
10 (On) ay inşaat süresi tamamlandıktan sonra aylık kira bedeli 20.000,00TL (Yirmibin) TL’den 
100.00TL ve Katları artırımlar halinde ihale edilecektir. Geçici teminat 200.000,00 (ikiyüzbinlira) 
TL’dir. 

4.Söz konusu işin tahmini yatırım bedeli 6.500.000,00 (AltımilyonBeşYüzBin)TL’ dir 
5.İhaleye ilişkin şartname ve ekleri www.bolu.bel.tr internet adresinden ücretsiz olarak 

görülebilir. Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 (Bin) TL makbuz 
alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. 

6.İhaleye katılabilmek için istenen belgeler; 
A-Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar: 
a.Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi, 
b.Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekaleten İştirak Ediyorsa 

İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekaletname ve Vekilin 
İmza Beyannamesi, 

c.Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından 
belge, 

d.İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki 
belgesi ve imza sirküleri, 

e.İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı 
beyannamesi, 

f.Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir. 
g.Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge. 
h.İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı 

veznesine yatıracakları 200.000,00TL geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu(en az 
60(altmış) gün süreli). 

i.1.000,00TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu. 
j.2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı 

addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname. 
k.İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır. 
B-Dış Zarfın Sunulması: 
a.Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde 

hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır. 
b.İstekliler dosyalarını ihale günü ihale saatine kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 
7.İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi uyarınca ihaleyi 

yapıp yapmamakla serbesttir. 
İlan olunur. 
 218/1-1 
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İNVERTER İÇİN YEDEK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüz 4. ve 5. Ünitelerinde yer alan Hyundai N5000 model inverter için 

gerekli olan yedek malzemelerin temini işi 

İHALE KAYIT NUMARASI : 2021/19289 

1-) İDARENİN: 

a ) Adresi : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL 

b ) Telefon ve Faks No : Tel: (0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks: (0212) 875 10-13 

c ) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 

2-) İHALE KONUSUNUN: 

a) Niteliği : İşletme Müdürlüğümüz 4. Ve 5. Ünitelerinde yer alan 

Hyundai N5000 model inverter için gerekli olan yedek 

malzemelerin temini işi 

b)Türü : Mal alımı 

c) Dosya No : 2021 / 01 

d) Şartname Bedeli : 50,00 TL. 

e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 

f) İşin Süresi : 180 takvim günüdür. 

3-) İHALENİN: 

a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü 

b ) Tarihi ve Saati : 03/02/2021 Çarşamba günü - Saat 14.00’de 

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 

P.K. 47Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı 

adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar 

Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile 

birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 03/02/2021 Çarşamba günü - Saat 14:00’a kadar 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi 

iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 
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MUHTELİF RULO SAC ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2021/25244 

1 - İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 

2 - İhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Rulo Sac Alımı 

1- 8x1500xRulo St37 -2  50000 Kğ. 

2- 7x1500xRulo St37 -1  25000 Kğ 

3- 6x1500xRulo St37 -2   25000 Kğ. 

4- 10x1500xRulo St37 -2  45000 Kğ. 

b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 30 (Otuz) 

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 01.02.2021 Pazartesi günü saat 14:00 

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 150,00 (Y.Yüzellitürklirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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ÖN YETERLİK İLANI 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
Excimer Lazer Cihazı Alımı işi, 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 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale 
edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avcılar 
Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 404 07 94-95 / Faks: 0 212 404 0701  
c) Elektronik Posta Adresi : iuc.bapsatinalma@istanbul.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2 - Ön yeterlik konusu malın    : 

No Niteliği Türü Miktarı Birim 

1 Excimer Lazer Cihazı 1 Adet 

a) İhale Kayıt No : 2021/23275 
b) Teslim yerleri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi  
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 gün içinde 

teslim edilecektir. 
d) İhale Tarihi ve Saati : 02.02.2021 Salı Günü Saat: 11.00’da 
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avcılar 
Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar / İSTANBUL 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

4.1.1. (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.) 
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. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 
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4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.1.9. 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 

4.1.10. Teklif edilen cihazın Ürün Onay Belgesi (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında 
teklif ettikleri ürün/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. 
Tıbbi cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için isteklilerin kapsam dışı yazılı beyanları 
esas alınır. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. 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. 
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. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı İ.Ü.-Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Avcılar Kampüsü Avcılar/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. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi, Avcılar Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar / İSTANBUL adresine 
elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 321/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer 

alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) 

grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 

maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda 

belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

S.NO. UNVANI ADET 
KPSS PUAN 

TÜRÜ 
AÇIKLAMALAR 

1 Tekniker 1 KPSS P93 

İnşaat teknikerliği önlisans programından mezun olmak. 

Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi 

olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek. 

2 Tekniker 1 KPSS P93 

Makine teknikerliği önlisans programından mezun olmak. 

Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi 

olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek. 

3 Tekniker 1 KPSS P93 

Bilgisayar Programcılığı önlisans programından mezun olmak. 

MCSA-7041 (Microsoft Certified Solutions Associate) sertifikasına 

sahip olmak. En az 1 yıl sistem ve ağ yönetimi konusunda çalışmış 

olmak ve belgelendirmek. 

4 Teknisyen 1 KPSS P94 

Meslek liselerinin web programcılığı bölümünden mezun olmak. 

Web programcılığı alanında ustalık belgesine sahip olmak. 

En az 3 yıl hastane bilgi işlem alanında çalışmış olmak ve bunu 

belgelendirmek. 

5 Teknisyen 1 KPSS P94 

Ortaöğretim kurumlarının elektrik ile ilgili bölümlerinden mezun 

olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki 

tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz 

etmek. 

6 Teknisyen 1 KPSS P94 

Ortaöğretim kurumlarının elektrik ile ilgili bölümlerinden mezun 

olmak. Asansör bakım ve onarım işlerinde en az 3 yıl mesleki 

tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz 

etmek. 

7 Büro Personeli 3 KPSS P93 
Maliye, Muhasebe, Vergi Uygulamaları ve İşletme Yönetimi önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

8 Büro Personeli 1 KPSS P3 

Lisans mezunu olup, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına 

sahip olmak. 

En az 2 yıl A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak ve 

bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek. 
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9 Büro Personeli 1 KPSS P3 

Yükseköğretim Kurumlarının Radyo Televizyon ve Sinema 

bölümlerinden mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl 

alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak 

belgeyle ibraz etmek. 

10 Hemşire 5 KPSS P3 

Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu 

olmak. 

Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 2 yıl 

hemşire olarak çalışmış olmak. 

11 Laborant 2 KPSS P93 

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 

ve Tıbbi Görüntüleme önlisans programlarının birinden mezun 

olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi 

olmak. 

12 Sağlık Teknikeri 5 KPSS P93 

Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında 

tecrübe sahibi olmak. 

13 Sağlık Teknikeri 2 KPSS P93 

Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi ön 

lisans programlarının birinden mezun olmak. 

Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi olmak. 

14 Sağlık Teknikeri 2 KPSS P93 

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun 

olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi 

olmak. 

15 
Röntgen 

Teknisyeni 
3 KPSS P93 

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi olmak. 

 
I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

5- Askerlik durumu itibariyle; 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
6- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 

yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak. 
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl 
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 
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8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir 
engeli olmamak. (Tüm unvanlar içingeçerli) 

10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı. 
11- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 

kadroya başvuru yapamayacaktır. 
12- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
14- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. 
Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. 
Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 
15- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 

Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır. 
16- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: 
Başvuru Yeri/Adresi: 
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı 

yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez. 
Başvuru Tarihleri : 
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 
Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web 

sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen 
veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda 
yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 

Müracaat İçin İstenen Belgeler: 
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 
2- Başvuru formu, ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) 
3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi, 
4- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi, 
5- Fotoğraf, (1 adet) 
6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için) 
7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) 
8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir) 
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler 

Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının 
ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim 
etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir. 

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla 
yerleştirme yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
 298/1/1-1 
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince 

Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde 

“Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, 

başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını İş-Kur internet sitesinden 18.01.2021 - 

22.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır. 

 

Hizmet Türü 
Kadro 

Sayısı 
Yöntem Aranan Nitelikler 

Temizlik 

Görevlisi 
10 

Noter kurası 

+ 

Sözlü sınav 

- Lise ve dengi okul mezunu olmak. 

- 18 – 35 yaş arasında olmak. 

- Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu 

olmamak. 

- Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Güvenlik 

Görevlisi 
8 

- Lise ve dengi okul mezunu olmak. 

- 18 – 35 yaş arasında olmak. 

- 5188 sayılı Kanun Gereği Özel Güvenlik Temel 

Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak - temel eğitim 

sonrası kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme 

eğitiminin yapılmış olması ve Valiliklerce verilen 

geçerli Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip 

olmak. 

- İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya 

engel durumu olmamak. 

- Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Temizlik 

Görevlisi 

(Engelli) 

2 

- En az lise ve dengi okul mezunu olmak. 

- 18 – 35 yaş arasında olmak. 

- Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 

- Engelli sağlık kurulu raporu ile en az %40 engeli 

olduğunu belgelendirmek. 

 

I. GENEL ŞARTLAR 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) 18 yaşını tamamlamış olmak, 

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 

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

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
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d) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 

karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 

yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, 

e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu 

imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu 

örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, 

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 

g) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 

II. AÇIKLAMALAR 

1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. 

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" 

ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

4. Alımı yapılacak olan temizlik ve güvenlik personelleri, İlimiz ilçelerinde bulunan 

Üniversitemiz birimlerinde de görevlendirilebilecektir. 

III. KURA TARİHİ VE YERİ 

İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her unvan 

sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile 

belirlenecektir. Kura çekimi işleminin 01.02.2021 tarihinde Pazartesi günü saat 10:30’da 

Üniversitemiz Konferans salonunda yapılması planlanmakta olup, herhangi bir değişiklik olması 

durumunda Üniversitemiz web sayfası (https://www.ksbu.edu.tr) duyurular kısmından adaylara 

duyurulacaktır. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalında yayınlanacaktır. Kura sonucunda 

sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına ibraz edeceklerdir. 

IV. SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK 

BELGELER 

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

2. 2 adet vesikalık fotoğraf 

3. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

4. Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 

6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

7. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
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8. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve 

fotokopisi. 

9. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının 

sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle 

mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını gösterir belgenin aslı ve 

fotokopisi. 

10. Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam 

teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Kurulu Raporu. 

11. Güvenlik görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi ve özel 

güvenlik kimlik kartı. 

12. Engelli kadrosu için adayların ilgili mevzuata göre %40 oranında engelli olduğunu 

gösteren sağlık kurulu raporu. 

V. SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ 

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz web 

sayfasında https://www.ksbu.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ 

mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. 

VI. ATAMA İŞLEMLERİ 

1. Kura sonucunda açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday 

belirlenecektir. Kura ve sözlü sınav sonucunda belirlenen adayların ataması yapılanlardan işe 

başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine 

yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. 

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır. 

3. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından 

göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel 

belirlenecektir. 

4. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız 

olanların iş akdi feshedilecektir. 

VII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

 298/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Güneydoğu Asya Ülkeleri Stratejik Çalışmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşitme ve Denge Bozuklukları Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 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.


