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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE 

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Döner Sermaye

İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esas-

ları düzenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygu-

lama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (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.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Artvin Çoruh Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Artvin Çoruh Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

T.C.
Resmî Gazete
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d) Yürütme Kurulu: Artvin Çoruh Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare et-

mek üzere kurulan Yürütme Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları, 

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bu-

lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla

aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) İşletmeye bağlı Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi,  Diş Hekimliği

Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve sağlık hizmeti veren diğer birim-

lerde klinik, poliklinik, laboratuvar ve diğer hizmet birimlerinde muayene, tahlil, tetkik, tedavi,

ameliyat, girişimsel işlemler ve bakım hizmetleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, sağlık hiz-

metleri ile ilgili açılmış olan yataklı ve yataksız tedavi kurum ve birimlerini işletmek.

b) Turizm işletmeciliği ve otelcilik eğitiminin uygulama alanlarını işletmek, yiyecek

içecek, konaklama hizmetleri vermek ve bu amaç doğrultusunda ilgili tesisleri işletmek.

c) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel

kişiler tarafından talep edilecek konularda, bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma,

uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, elektronik ortamda veya yüz yüze seminer düzenle-

mek ve kurs açmak, toplantı, konferans, panel ve sempozyumlar düzenlemek, sınavlar yap-

mak.

ç) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz, ölçüm, test ve

kalibrasyon yapmak.

d) Faaliyet alanlarına uygun araştırma ve uygulama yapmak; bilimsel sonuçların uy-

gulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

e) Eğitim-öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş,

broşür, sergi ve fuar düzenlenmesi,  iç ve dış mekân düzenlemeleri ve benzeri hizmetleri yap-

mak.

f) Üniversitenin eğitim-öğretim ve uygulama faaliyeti ile ilgili her türlü basım ve yayım

hizmetlerini yapmak.

g) Üniversite sanayi işbirliği kapsamında çalışmalar yapmak, sanayi kuruluşlarınca üre-

tilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler

yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

ğ) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat ve benzerlerinin üre-

tim, bakım ve onarımını yapmak.

h) Pedagojik formasyon, yabancı dil, yabancılara Türkçe öğretimi, bilgi işlem yazılım

ve donanım, bilirkişilik, arabuluculuk eğitimi gibi konularda uzaktan ve yüz yüze eğitim hiz-

metleri faaliyetlerinde bulunmak.
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ı) Mevcut fiziksel kapasiteyi değerlendirerek, hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı

olmak üzere, yukarıda sayılanlar dışında her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak ve Rek-

törün izni alınmak koşuluyla üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak, satmak, satış yerleri açmak

ve işletmek.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri

kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini

yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-

lirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti; 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (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, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 17/6/2010 tarihli ve 27614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Artvin

Çoruh Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/6/2008 tarihli ve 26894 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“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 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) Yürütme Kurulu: Giresun Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek

üzere kurulan Yürütme Kurulunu,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-
luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri
kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini
yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-
lirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 100.000,00 (Yüzbin) Türk Lirasıdır.”
MADDE 6 – 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, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/6/2008 26894
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İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KADIN, AİLE VE TOPLUM ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi Kadın, Aile ve Top-

lum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, 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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri ve proje grupları: Merkezin çalışma birimlerini ve proje grupla-

rını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: İnönü Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının

işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında, toplumsal cinsiyet duyarlılığını ve eşitliğini ger-

çekleştirme hedefi doğrultusunda kadının sosyo-ekonomik statüsü ve sorunları ile ilgili

her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, bunların uygulanmasını sağlamak

ve kadın çalışmaları ile toplumsal cinsiyet alanını ilgilendiren her konuda duyarlılığı, bilgi

ve yeterliği artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalarda bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında ekonomi, siyaset, eğitim, hukuk, kültür, sanat, sağlık

ve benzeri alanlarda kadın ve toplum sorunları ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içe-

risinde bulunan her konuda bilimsel araştırma ve inceleme yapmak, farklı bilimlerin yeni

yöntemlerini bu alanlarda uygulayıp çeşitli araştırma projelerine yardımcı olmak ve ya-

pılmakta olan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış olan ve evrensel bildirgelerde tanımla-

nan kadın haklarının korunması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamakla birlikte

mevcut toplumsal cinsiyet bakış açısını geliştirmek doğrultusunda ulusal ve uluslararası

düzeyde uygulanabilir projeler üretmek, eğitim programı, kongre, sempozyum, konferans,

seminer, kurs ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla

bilimsel toplantılar düzenlemek, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak öğrenci ve öğ-

retim üyesi alışverişinde bulunmak.

ç) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplumsal cinsiyet

konusu ve kadın çalışmaları ile ilgili ders, tez ve seminer verilmesine yönelik çalışmalar

yapmak, öğrencilerin konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda ve faaliyetlerde

bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.

d) Kadın sorunları ile ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet ve etkin-

liklerini izlemek, kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişiler ile özel kişilerin talebi doğrultu-

sunda proje üretmek, bilimsel veri sağlamak, inceleme ve araştırma yapmak, danışmanlık

hizmeti vermek.

e) Kadın sorunları ile ilgili her alanda kadın ve erkek bireylerin, çağdaş insan hak-

ları ilkeleri doğrultusunda, bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak

amacıyla her türlü araçtan yararlanarak kamuoyunu bilgilendirmek, uluslararası gelişmeleri

takip etmek ve toplumsal cinsiyet bakış açısını geliştirmek yönünde faaliyet gösteren ya-

pılanmaları desteklemek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda kadın çalışmaları ile ilgili konuların yer aldığı

süreli yayın çıkarmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.

g) Kadınların eğitimi, istihdamı ve sağlığı konularında uygulanabilir projeler üret-

mek.

ğ) Gerek insan hakları gerekse kadın hakları alanında Türkiye'nin taraf olduğu ulus-

lararası sözleşmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.
Müdür Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğ-
rudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri
arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün ona-
yına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil
olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür gö-
revlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona
erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve

geliştirilmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların

gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını ha-

zırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.
ç) Yurt içi ile yurt dışındaki ilgili eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve

benzeri kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini ve eşgüdümü sağlamak.
Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin ilgili akademik birimleri
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi
üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle
üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez ve/veya gerekti-
ğinde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çok-
luğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul
edilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Müdürün her çalışma dönemi sonunda düzenleyeceği faaliyet raporunun hazır-

lanmasına ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu ve bir sonraki döneme ilişkin çalışma
programını değerlendirmek.

c) Merkezin düzenlediği kurs, seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları sonunda
başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını tespit etmek.

ç) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.
e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve görevlerini dü-

zenlemek.
f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin konularda

çalışmalarda bulunan kişiler ile istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve ku-

ruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından Müdürün önerisi üzerine üç yıllık süre için Rektör

tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun görevleri; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danış-

manlık yapmak ve kendisine sunulan konularda inceleme yaparak tavsiye ve önerilerde bu-

lunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve proje grupları

MADDE 11 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek kapsamlı faaliyetlerde ve

bilgi izleme, derleme ve yayımlama gibi devamlılık arz edebilecek işlerde Müdürün öne-

risi, Yönetim Kurulu kararıyla çalışma birimleri ve proje grupları oluşturulabilir. Birim ve

grupların kuruluş, çalışma ve görev süreleri, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre

düzenlenir.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafın-

dan karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsa-

mında satın alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edi-

lir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Teknik Üniversitesinden:
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU ULAŞIMI EMNİYETİ VE

GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Demiryolu

Ulaşımı Emniyeti ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi Demiryolu Ulaşımı

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Teknik Üniversitesi Demiryolu Ulaşımı Emniyeti ve Güvenliği

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Demiryolu işletmeciliğinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için demiryolu alt-

yapısı-üstyapısı-sinyalizasyon-çeken/çekilen araçların mevcut durumu, meteorolojik ve
sismik olayların etkisi, demiryolu trafiği, demiryolu sanat yapıları, demiryolu sistem ve
çevre güvenliği ve iş güvenliği gibi tüm alanlarda ulusal ve uluslararası, disiplinler arası,
teorik ve/veya uygulamalı araştırmalar yapmak, teknoloji geliştirmek ve araştırmaların so-
nuçlarının karar vericilere ve son kullanıcılara ulaşması için faaliyetlerde bulunmak.

b) Demiryolu emniyeti ve güvenliği alanındaki bilimsel faaliyetleri desteklemek,
sunmak ve yayımlamak.

c) Demiryolu emniyeti ve güvenliğinin gelecekte yaşam ve farklı sektörlere yapa-
bileceği etkileri belirlemek.
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ç) Ulusal ve uluslararası platformlarda demiryolu emniyeti ve güvenliği ile ilgili
konularda yer almak, ilgili kuruluşlarla iş birliğini arttırmak veya karar vericilere önerilerde
bulunmak.

d) Demiryolu emniyeti ve güvenliği ve etkileri konusunda kamu kurumları veya
özel sektörden ilgilileri ve öğrencileri eğitmek, farkındalık arttırıcı kurslar, bilimsel top-
lantılar düzenlemek, toplumu bu konuda bilimsel verilerle aydınlatmak ve bilinçlendir-
mek.

e) Demiryolu emniyeti ve güvenliği konusunda Ülkemizde ve dünyada yapılan ça-
lışmaları takip etmek ve veri tabanı oluşturmak, veri ve araştırmalarda sürdürülebilirliği
sağlamak.

f) Ülkemizde, ulusal ve uluslararası ilgili kuruluşların, demiryolu emniyeti ve gü-
venliği ve etkileri ile ilgili tüm alanlarda proje, araştırma, planlama, eğitim ve danışmanlık
konularında odak ve iş birliği noktası olmak, karar vericilere bilgi desteği sağlamak.

g) Demiryolu emniyeti ve güvenliği konusunda sorumlulukları olan kurumlarla iş birliği
protokolleri ile güç birliği yapmak, projeler geliştirmek ve Türkiye’nin bu alandaki uygu-
lamalı araştırma potansiyelini arttırmak.

ğ) Demiryolu emniyeti ve güvenliği ile ilgili konularda sorun ve çözümlerle ilgili
olarak yerel yönetimler, kamu kurumları ve özel sektör işletmeleri için uzman sistem ya-
zılımları hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Demiryolu emniyeti ve güvenliği ve etkileri konularında araştırma yapmak, pro-

jeler geliştirmek, veri tabanı oluşturmak, veri analizi yapmak, çözümler üretmek ve takip
etmek.

b) Demiryolu emniyeti ve güvenliğinin farklı senaryolar kullanılarak analizini yap-
mak, analizdeki değişikliklere göre uygulama projeleri hazırlamak ve bunların uygulan-
masını sağlamak.

c) Demiryolu emniyeti ve güvenliğinin farklı sektörlere yapabileceği etkileri araş-
tırmak.

ç) Demiryolu emniyeti ve güvenliği ve etkileri alanında ulusal ve uluslararası iş
birliği yapmak, kamu kurumları ve/veya özel sektör kuruluşları ile ortak projeler geliştir-
mek, projeler yapmak ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

d) Araştırmalardan elde edilen sonuçları ilgililere ve son kullanıcılara iletmek, bi-
limsel yayınlar yapmak.

e) Demiryolu emniyeti güvenliği ve etkileri konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara
bilimsel danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.

f) Demiryolu emniyeti ve güvenliğini uluslararası güncel yöntem ve teknolojilerle
belirlemek, uygulamalı ve teorik olarak araştırmalarını yapmak.

g) Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek ve sertifika düzeyinde çe-
şitli eğitsel programların açılmasını sağlamak ve yürütmek.

ğ) Üretilen çözümlerin yaygınlaştırılması için internet üzerinden etkinlikler hazır-
lamak.

h) Hazırlanan çözümlerin kullanımını kolaylaştırmak üzere uzman sistemler hazır-
lamak.

ı) İlgili mevzuatla verilen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
i) Ulaştırma konularında gelen bilirkişilik taleplerini ilgili mevzuat hükümleri çer-

çevesinde yerine getirmek.
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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 amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili konularda

araştırmalar yapan Üniversitenin kadrolu ve tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirile-
bilir. Süresi tamamlanmadan ayrılan veya görevden alınan Müdür yerine kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir. Aynı öğretim üyesi arka arkaya
iki dönemden fazla Müdür olarak görevlendirilemez. Müdürün altı aydan fazla görevinin
başında bulunamaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, Merkezin amaçları
doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve geliştirilmesinden
Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkezde görevli öğretim üyeleri veya görevlileri arasından en çok iki kişi,
Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görev-
lendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün
görevi başında bulunmaması durumunda kendisine müdür yardımcılarından biri vekâlet
eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya ça-

ğırmak, bu toplantıların gündemlerini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin

amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili konularda Üniversitede araştırmalar yapan tam za-
manlı çalışan öğretim üyeleri veya görevlileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen
üç üye olmak üzere en fazla toplam altı üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kere üyelerin salt
çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamalarda eşitlik olması duru-
munda Müdürün oyu iki oy olarak sayılır. Müdür gerektiğinde olağanüstü toplantıya ça-
ğırabilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantı tutanakları, Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine
açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe iletilir.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler ye-
niden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda karar

almak.
b) Danışma Kurulu üyelerinin tavsiyelerini görüşüp karara bağlamak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek son

şeklini vermek ve Rektörlüğe sunmak.
ç) Proje, araştırma, yayım ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar al-

mak.
d) Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.
e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idarî plan ve programını hazırlamak ve değer-

lendirmek üzere Rektörlüğe sunmak.
f) Bilimsel ve idari plan önerileri geliştirmek.
Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanları doğrul-
tusunda çalışan, bu konularda Merkeze katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim üyeleri
veya görevlileri ile istekleri halinde konuyla ilgili diğer üniversite öğretim üyeleri, kamu
kurumları veya özel sektör kuruluşları temsilcileri ve bağımsız araştırmacılar arasından
Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden olu-
şur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görev-
lendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü
takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel araştırma projelerini ve idari faaliyet planlarını değerlen-

direrek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
b) Merkez çalışmalarına bilimsel ve idari açıdan önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşı-
lanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mev-
zuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ LABORATUVAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Teknik Üniversitesi Merkezi Labo-

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

rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek-

tir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uy-

gulama 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) Laboratuvar: Merkez bünyesinde oluşturulan laboratuvar birimlerini,

c) Merkez: Konya Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda araştırma, test,

ölçüm ve analiz faaliyetlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel

çalışmaları nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek.

b) Üniversitenin ulusal/uluslararası proje yürütme potansiyelini artırmak.

c) Bilim ve teknolojideki gelişmeleri sürekli takip ederek Merkez bünyesinde mevcut

bulunan cihazları günün koşullarına uygun olarak geliştirmek, bakım ve onarımının yapılma-

larını sağlamak.
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ç) İlgili mevzuat çerçevesinde, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ortak bilimsel ve
teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

d) Üniversitenin personeli, akademisyenleri ve öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki
üniversiteler ve araştırma kurumları ile bilimsel iş birlikleri yapmaları için bir odak noktası ol-
mak; ilgili projelerde Üniversitenin paydaşlarının yer almalarını sağlamak, projelerin sağlıklı
yürütülmesi için uygun bir çalışma ortamı hazırlamak.

e) Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirme ve uygulanabilir sonuçların sanayiye ak-
tarımını hızlandırma amaçlı çalışmalar yapmak.

f) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ilgililere danışmanlık
hizmeti verilerek, ulusal ve uluslararası alanda patent, faydalı model ve tasarım tescil belgele-
rinin artışına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ile üçün-

cü şahıslardan gelecek analiz taleplerini gerçekleştirmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yo-
rumlamak.

b) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak.
c) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin

raporlar düzenlemek.
ç) Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
d) Üniversite-sanayi iş birliğini artırıcı faaliyetler düzenlemek.
e) Gerektiğinde lisans ve lisansüstü öğrencilerine uygulamalı çalışmalar yapmalarına

olanak sağlamak.
f) Yurt içi ve yurt dışından gelecek misafir araştırmacılar için uygun ofis ve çalışma or-

tamlarını sunmak.
g) Üniversiteler arası iş birliğini artırıcı tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
ğ) Merkezi, akademi ve sektör temsilcilerine tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.
h) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

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

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görev-
lendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda
görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı usulle ye-
niden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden
ve geliştirilmesinden sorumludur.
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(3) Rektör, Müdürün önerisiyle çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere, Üniver-

site öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdü-

rün katılmadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir.

Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak.

c) Merkezin faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini

hazırlamak.

ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak.

d) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerinde araç ve gereçlerin maksimum ve-

rimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte en az beş,

en çok dokuz üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki üyeler Müdürün teklifi üzerine,

Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste 3 (üç)

kere katılmayanların, görev süresi dolmadan ayrılan veya 6 aydan fazla Üniversite dışında gö-

revlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Süresi biten

üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağ-

lanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma prog-

ramını ve bütçe önerisini Rektöre sunmak.

c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün

önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak, sorumlularını belirlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek ve süreçleri izlemek.

d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler

konusundaki ilkeleri belirlemek.

e) Merkezde yapılacak analizlere ilişkin esasları tespit ederek Üniversite Yönetim Ku-

ruluna sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Yönetim Kuru-

lunca kurum içi veya kurum dışı kişiler arasından önerilen, Rektör tarafından görevlendirilen

Merkeze bağlı laboratuvarların amaçları doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik araştırma, uy-

gulama veya çalışmaları olan en az on bir, en fazla on beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden aynı

usul ile görevlendirilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez

Müdürün çağrısı ile toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlevleri

ile ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar

hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.

c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite-

lere bağlı merkezler, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağ-

lamak konularında görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 14 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili mev-

zuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde

ve merkez için belirlenmiş laboratuvarda kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygula-

nır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2436 

—— • —— 
Gölbaşı (Ankara) Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

 
 2400/2-1 

—— • —— 
Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2473 
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Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2474 

—— • —— 
Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2460 

—— • —— 
Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

S. 

NO 
ESAS NO KARAR NO KARAR TARİHİ 

SANIK ADI 

SOYADI 

BABA 

ADI 

DOĞUM YERİ-

TARİHİ 
SUÇ CEZASI 

1 
2019/ 

565 

2020/ 

391 
01.10.2020 

MUHAMMET 

ABAY 
EYÜP 

SAKARYA- 

21.09.1971 

5237 sayılı Türk 

Ceza Kanununun 

179/2.maddesi 

uyarınca; Trafik 

Güvenliğini 

Tehlikeye Sokma 

Hükmün 

Açıklanmasının 

Geri 

Bırakılması 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık adına çıkartılan davetiyenin bila tebliği iade edildiği ve 

yapılan araştırmada açık adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30. 

maddeleri gereğince haklarında verilen Hükmün Resmî Gazete’de ilanen tebliğine, aynı Yasanın 

31. maddesi gereğince Resmî Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ 

yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 

 2368 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

NİLÜFER GÜMÜŞTEPE ADRENALİN PARKI ÜST HAKKI TESİSİ KURULARAK 

KİRAYA VERİLECEKTİR 

Bursa İli Nilüfer Belediye Başkanlığından: 

İŞİN ADI: 20.000,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 108.000,00 TL Geçici 

teminatlı, Gümüştepe Mah. Orhaneli yolu üzeri 5104 ada, 2-3-5 parsel ve 3688 ada 1 parsel 

üzerinde bulunan ve Belediyemizce hazırlanan ekli mimari avan projeye göre yapılacak olan 

19.003,68 m² Nilüfer Gümüştepe Adrenalin Parkının 15 yıl süreli üst hakkı tesisinin kurularak 

kiralanması işi 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile 

ihaleye konulmuştur. 

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 07.04.2021 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. 

Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

İhaleye iştirak edecek şahısların; 

a) İç Zarfa konulacak belgeler; 

1) Teklif Mektubu, 

b) Dış Zarfa konulacak belgeler; 

1) İç Zarf, 

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 

3) Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.), 

4) Vekâleten başvurularda vekâletname, 

5) Nüfus Cüzdan örneği, 

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin; 

a) İç Zarfa konulacak belgeler; 

1) Teklif Mektubu, 

b) Dış Zarfa konulacak belgeler; 

1) İç Zarf, 

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 

3) 2021 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı 

olduğuna dair belge, 

4) Vekâleten başvurularda vekâletname, 

5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale 

günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. 

Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur. 

 2191/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı İl Özel İdaresinden: 

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz 

Hudutlarındaki Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamındaki Arama ruhsatlı 

sahaların 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 17. maddesi 

gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri 

ayrı ayrı olarak Ağrı İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

1.İhale Konusu İşler; 

Ruhsat No İli, İlçesi, Mevkii Cinsi 
Alan 

(hektar) 
Pafta No Koordinatları 

Muh. Bedel 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale tarihi 

ve saati 

AR:33 
PATNOS- 

DÜZCELİ 

Jeotermal 

Kaynak 
4.812,50 

J49-

c1,J49-d2 

Y1:303000 -Y2:308500 - 

56.010 TL 1680,33 
02/04/2021-

10:00 

Y3:305000 -

Y4:29900X1:4343000-

X2:4340000-X3:4333500- 

X4:4337000 

AR:34 
DOĞUBAYAZIT

- SAĞLIKSUYU 

Jeotermal 

Kaynak 
4900.0 

J51c2,J51c

3 

Y1:407000 -Y2:414000 -

Y3:414000 - 

Y4:4070000X1:4390000-

X2:4390000-X3:4383000- 

X4:4383000 

56.010 TL 1680,33 
02/04/2021-

10:15 

AR:35 
TAŞLIÇAY- 

DILEK YAZI 

Jeotermal 

Kaynak 
4963,68 

I50c1- 
Y1:357691-Y2:359208-

Y3:361116- Y4:371615 

56.010 TL 1680,33 
02/04/2021-

10:30 

I50c2- 
Y5:370802-Y6:360291-

Y7:360826-Y8:357227 

I50d4-

I50c3- 

X1:4391115-X2:4390572-

X3:4388552-

X4:4386900X5:4383080-

X6:4384368-X7:4387151- 

I50c4 X8:4390057 

 

2- Konu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahasının ihalesine ; 

Medeni hakları kullanmaya ehil T.C vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre 

kurulmuş tüzel kişiliğe ait şirketler, iş ortaklıkları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Müesseseleri, 

bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları katılabilir. 

2.1.İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanını satın almak zorundadır. Şartname ve 

Eklerini İl Özel İdaresi Encümen binası Fırat Mah. Yaşar Kemal Cad. No:105/c Merkez/AĞRI 

adresinden 250 TL karşılığı temin edebilirler. 
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3 -İhaleye Katılma Belgeleri. 

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır. 

3.1. Başvuru mektubu (Teklif sahibinin adını, soyadını, ünvanını, tebligata esas adresini, 

telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge) 

3.2. İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

3.3. Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu 

ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin 

içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

3.4. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay 

öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge. 

3.5.Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine 

ait prim borcu olmadığına dair belge 

3.6. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren 

makbuzlar. 

3.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

3.7.1. İsteklinin ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

3.7.2. Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C 

Başkonsolosluklarınca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. 

3.8.Gerçek Kişiler İçin; 

3.8.1.Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi 

3.8.2.Noter tasdikli imza beyannamesi, 

3.8.3. TC kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti 

3.9. Tüzel kişi olması halinde; 

3.9.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı; 

4- İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 

veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale 

Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

5- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

6- İhale Şartnamesi, İl Özel İdaresi Encümen binası Fırat Mah. Yaşar Kemal Cad. 

No:105/c Merkez/AĞRI adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. 

7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 2427/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG 

elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Cad. İl Özel 

İdaresi 12/1 Merkez /YOZGAT 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi ve ENH Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : YOZGAT 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2021 TEDAŞ B.F. ile) : 7.341.250 TL 

f) Geçici Teminatı : 220.237,50TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. 

Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- 

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 08/04/2021 - Saat 10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 
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İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 

aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 

veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 

39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 

ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi. 

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F)Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
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şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Aşağı Nohutlu Mah. 

Sakarya Cad. İl Özel İdaresi 12/1 Merkez /YOZGAT adreslerinde görülebilir veya 500 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 2516/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 

bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak 

gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt 

örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin 

Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, 

yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel 

çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım 

dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 

İlk Başvuru Tarihi : 22.03.2021 

Son Başvuru Tarihi : 06.04.2021 

 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Mühendislik 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, 

aynı alanda doktorasını almış olmak. Aktif 

titreşim kontrolü konularında yayın ve 

çalışmaları olmak. 

 2367/1-1 
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Ataşehir 
Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili 
maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış 
olmak koşulu ile tam zamanlı Öğretim Üyesi (Profesör) alınacaktır. 

İlan edilen kadroya müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri 
gerekmektedir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yurtdışından alınmış 
diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. 
Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki 
gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular 
dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek 
Yüksekokul Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Meslek 
Yüksekokulumuz sorumlu değildir. 

Profesör Kadrosuna Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 
• Özgeçmiş (YÖK formatında). 
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi. 
• İki Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş). 
• Adli sicil kaydı. 
• Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf). 
• İkametgâh belgesi. 
• Kişisel veri kullanımı dilekçesi. 
• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretleri. 

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 
gerekmektedir.) 

• Doçentlik unvanı aldıktan sonra en az beş yıl başvurulan Profesörlük ile ilgili bilim 
alanında çalıştığını gösterir belge (Profesörlüğe Yükseltilmelerde). 

• Varsa merkezi Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgeleri. 
• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların, çalıştıkları kurumdan alacakları hizmet 

belgeleri. 
• T.C. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri 

Yönergesi Öğretim Üyeleri İçin Akademik Değerlendirme Formu. 
• Bilimsel Çalışma ve Yayınları kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya. 
Başvuru için gerekli belgelerin Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğüne teslim edilmesi 

gerekmektedir. 
Başvuru Adresi: (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu) Yenişehir Mahallesi Barajyolu 

Caddesi Çağlayan Sokak No: 18 Ataşehir/İstanbul, Tel: (0216) 4557770 
Başvuru dilekçesi ve Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Akademik Yükseltilme ve 

Atanma Kriterleri Yönergesine, https://www.adiguzel.edu.tr/yonergeler adresinden ulaşılabilmektedir. 

BÖLÜM PROGRAM UNVAN 
KADRO 
SAYISI 

UZMANLIK ALANI/ 
ARANILAN ŞARTLAR 

Bilgisayar 
Teknolojileri 

Bölümü 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Programı 
Profesör 1 

Doçentlik unvanını Yönetim Bilişim 
Sistemleri alanında almış olmak. 

 2301/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:  

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 

tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük 

Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan 

yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) sözleşmeli bilişim 

personeli alınacaktır. 

Yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i 

ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak 

olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı 

ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.) 

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana 

doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava 

çağrılacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI 

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olmak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 

geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, 

e) Pozisyonları aşağıdaki özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübeye sahip olduğunu 

belgelendirmek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna 

tabi kadrolu veya Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile aynı özel kesimde sosyal güvenlik 

kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen 

hizmet süreleri dikkate alınır.) 

f) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak. 

h) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık 

kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir. 
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B-ÖZEL ŞARTLAR 

İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi 

gerekmektedir. 

WEB UYGULAMALARI YAZILIM GELİŞTİRME KIDEMLİ UZMANI İÇİN 

ARANAN NİTELİKLER: 

- Nesne yönelimli PHP vb. programlama konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi, 

- Kurumsal web tabanlı uygulama ve web sitesi geliştirme konularında en az 5 yıl 

deneyim sahibi, 

- Laravel Framework, Symfony Framework vb. ile yazılım geliştirme konusunda deneyim 

sahibi, 

- MySQL veri tabanı yönetim sistemi konusunda deneyim sahibi, 

- React /Angular / VueJS vb. konusunda deneyim sahibi, 

- Web Servisleri konusunda deneyim sahibi (SOAP, REST), 

- Versiyon kontrol sistemi kullanımında deneyim sahibi (Git vb.), 

- HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. konularında bilgi sahibi, 

- Tercihen CMS, MongoDB, CI/CD, Linux ve Apache konularında tecrübeli 

WEB UYGULAMALARI YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI İÇİN ARANAN 

NİTELİKLER: 

- Nesne yönelimli PHP vb. programlama konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi, 

- Kurumsal web tabanlı uygulama ve web sitesi geliştirme konularında en az 3 yıl 

deneyim sahibi, 

- Laravel Framework, Symfony Framework vb. ile yazılım geliştirme konusunda deneyim 

sahibi, 

- MySQL veri tabanı yönetim sistemi konusunda deneyim sahibi, 

- Angular / VueJS vb. konusunda deneyim sahibi, 

- Web Servisleri konusunda deneyim sahibi (SOAP, REST), 

- Versiyon kontrol sistemi kullanımında deneyim sahibi (Git vb.), 

- HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. konularında bilgi sahibi, 

- Tercihen CMS, MongoDB, PHPUnit konularında bilgi sahibi, 

- NET Framework hakkında bilgi sahibi 

- Tercihen C# ile uygulama geliştirmiş 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ. 

Posta Yoluyla veya elden Başvuru: 

Başvurular, 22/03/2021 ile 21/04/2021 tarihleri tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim 

Personeli Başvuru Formu” doldurarak, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda 

sayılan belgelerle birlikte, 21/04/2021 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel 

Daire Başkanlığı BEBEK İSTANBUL adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde 

anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden 

sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir). 

İSTENİLEN BELGELER 

1) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş, 

2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.), 

3) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, 
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4) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak 

geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile 

çalışma sürelerini gösterir belge, kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak 

belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış özet 

belge.) Mesleki deneyime sayılacak yıllar ilgili alandaki lisans mezuniyet tarihi sonrasını kapsar. 

5) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak 

değerlendirilecektir.) 

6) İngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit 

Sınavından) (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” almış 

olmak. Ancak yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans 

düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce 

olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde 

TOEFL sınavında en az 173 -veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” 

olarak kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir. 

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya 

bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 

YDS dengi puanı gösterir belge, (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının 

%70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin 

yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.) 

7) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir) 

8) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 

olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak 

sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlayarak en fazla 20 aday sınava çağırılacaktır. 

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 

adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri 

www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

SINAV TARİHİ VE YERİ 

Yazılı sınav, 04/05/2021 tarihinde saat 10:30-14:30 saatleri arasında Boğaziçi 

Üniversitesi’nde yapılacaktır. 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri 

www.boun.edu.tr adresinde 07/05/2021 tarihinde ilan edilecektir. 

Sözlü sınav 17/05/2021 tarihinde saat 10:00’da Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır. 

SINAV SONUÇLARININ İLANI 

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl 

ve yedek olarak kazanan adaylar 21/05/2021 tarihinde www.boun.edu.tr adresinde ilan 

edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

SINAV KONULARI 

Yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan olacaktır. 

1- Proje Yönetimi, 

2- Programlama Dilleri, 

3- Sistem yöneticiliği 
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4- Bilgisayar Ağları, 

5- Bilgi Güvenliği 

Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak "B. ÖZEL ŞARTLAR" maddesinde 

belirtilen konulardır. 

DEĞERLENDİRME 

Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması 

zorunludur 

Yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 

100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı 

nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi 

tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda 

bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla 

sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 

yapılacaktır. 

ÜCRETLER ve POZİSYONLAR 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 

altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin 

altında sözleşme düzenlemeye ve ödemeye yetkilidir. 

 

Unvan 
Aylık Brüt Sözleşme 

Ücreti (TL) 

Minimum 

Tecrübe 

İlgili 

Madde 

Web Uygulamaları Yazılım Geliştirme 

Kıdemli Uzmanı 

1 Kişi 

18.000’e kadar 5 b,c 

Web Uygulamaları Yazılım Geliştirme 

Uzmanı 

1 Kişi 

14.000’e kadar 3 b,c 

 

ÖNEMLİ TARİHLER 

İlan Tarihi : 22 Mart 2021 

Son Başvuru Tarihi : 21 Nisan 2021 

Sınava Girmeye Hak Kazananlarının Açıklanması : 27 Nisan 2021 

Yazılı Sınav Tarihi : 4 Mayıs 2021 

Yazılı Sınav Açıklanma Tarihi : 7 Mayıs 2021  

Sözlü Sınav Tarihi : 17 Mayıs 2021 

Sonuç Açıklama Tarihi : 21 Mayıs 2021  

Yedeklerin alınması son tarih : 17 Haziran 2021 

DİĞER HUSUSLAR 

Başvuru sırasına göre 2 (iki) aday asıl, 2 (iki) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek 

sırası gelen adaylar 17 Haziran 2021 tarihine kadar çağrılacaktır. 

 2532/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

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

Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri 

alınacaktır. 

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara 

üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili 

akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 
Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı/Program 
Koşullar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Odyoloji Bölümü Odyoloji Programı 

Odyoloji Lisans Mezunu Olup, İlgili 

Alanda Doktora Yapıyor Olmak 
1 

Öğr. 

Gör. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü 

Beslenme ve 

Diyetetik Programı 

Beslenme ve Diyetetik Alanında 

Tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Aynı alanda doktora yapıyor 

olmak. 

1 
Öğr. 

Gör. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü 

Beslenme ve 

Diyetetik Programı 

Beslenme ve Diyetetik Lisans 

Mezunu olup, aynı alanda tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak 

1 
Araş. 

Gör. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Ortez ve Protez 

Bölümü 

Ortez ve Protez 

Programı 

Ortez ve Protez alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak 
1 

Öğr. 

Gör. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Programı 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak, aynı alanda doktora 

yapıyor olmak. 

1 
Öğr. 

Gör. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü 

Odyometri 

Programı 

Odyoloji Lisans Mezunu Olup, 

Klinik Odyoloji Tezli Yüksek Lisans 

Yapmış Olmak 

1 
Öğr. 

Gör. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü 

Patoloji 

Laboratuvar 

Teknikleri 

Programı 

Histoloji ve Emriyoloji Tezli Yüksek 

Lisans Yapmış olmak. Aynı alanda 

doktora yapıyor olmak 

1 
Öğr. 

Gör. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Anatomi Anabilim 

Dalı 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Lisans mezunu olup, Anatomi 

Anabilim Dalında Tezli Yüksek 

Lisans Yapıyor Olmak 

1 
Araş. 

Gör. 

İletişim Fakültesi 
Yeni Medya ve 

İletişim Bölümü 

Yeni Medya 

İletişim Programı 

Medya İletişim Sistemleri Lisans 

Mezunu Olup, Uluslararası Medya 

Çalışmaları Alanında Tezli Yüksek 

Lisans Yapmış Olmak. 

1 
Araş. 

Gör. 
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SINAV TAKVİMİ 

İlk Başvuru Tarihi : 22.03.2021 

Son Başvuru Tarihi : 05.04.2021 

Ön Değerlendirme Tarihi : 07.04.2021 

Sınav Tarihi : 08.04.2021 

Sınav Sonuç Tarihi : 09.04.2021 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 

şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER 

• Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 

• YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak) 

• Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı, Diğerlerinin asıllarının olması 

halinde aslı gibidir yapılır) 

• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi 

• Doktora Öğrenci Belgesi 

• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi 

• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi 

• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır) 

• Çalışma Belgesi 

• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış 

olanlar getirecekler) 

• Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu 

Belirten Belge 

• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-Devlet) 

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

• 4 Adet Vesikalık Fotoğraf 

Başvurular ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa yapılacaktır. 

 2366/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İŞÇİ ALIM İLANI 

Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında görev yapmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
30. maddesi gereğince, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede 
Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi 
statüsünde 1 adet eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi 
alımı yapılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR: 
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 

2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış 
olmak. 

3) 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, cinsel 
saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak. 

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
5) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak. 
6) ÖSYM tarafından 2020 yılında ön lisans düzeyinde yapılan KPSS sınavına girmiş olmak. 
7) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.) 
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamak. 
9) İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş 

akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir. 
ÖZEL ŞARTLAR: 
1) Üniversitelerin iki yıllık eğitim veren Meslek Yüksekokullarının Elektrik Teknolojisi, 

Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği 
bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, 

2) Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde 
Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını 
belgelendirmeleri gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 
1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 22-26 Mart 2021 tarihleri 

arasında elektronik ortamda yapılacaktır. 
2) Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen ve talep şartlarını taşıyan adaylar arasından en 

yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının 4 katı; öncelik hakkına sahip olarak 
başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, açık iş sayısının 4 katı adayın yer 
aldığı liste, sözlü sınav yeri ve tarihi Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.vgm.gov.tr) 
ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

3) Sınav sonucu ve kazanan adaya ilişkin istenilen belgeler aynı şekilde Genel 
Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.vgm.gov.tr) duyurulacaktır. Kişinin adresine ayrıca 
posta ile tebligat yapılmayacaktır. 

4) Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması 
ve çağrılar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan yoluyla yapılacaktır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Personel Daire Başkanlığı 
Milli Müdafaa Cad. No: 20 Kızılay/ANKARA 
0 (312) 415 54 61 
 2374/1-1 
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin B fıkrasına 
göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2. 
maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan 
sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel 
alınacaktır. 

 
* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, “hemşire” unvanına başvuru 

yapamaz. 
** Avukat unvanına başvuranlardan Hukuk fakültelerine denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca kabul edilmiş ve eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik 
belgesinin onaylı örneğini sisteme yüklemeleri zorunludur. 

I.GENEL ŞARTLAR: 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak. 
3- 657 sayılı Kanun’unun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. 
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler 

başvuruda bulunamaz. 
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına 

gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak. 

6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine 
sahip olmak. 

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması. 
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 
(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe 
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 
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II. ÇEVRİM İÇİ BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER 
1- Adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih 

edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü adayca sistemden seçilecek olup tüm sorumluluk adaya 
aittir. YÖKSİS veri tabanından tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü çıkmaması 
halinde aday mezun olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını 
yaptıracaktır. Buna rağmen başvuru süresi içerisinde işlemlerin yetişmemesi halinde aday 
diploma, geçici mezuniyet belgesi veya kare kodlu E- Devlet çıktısını kendisi sisteme 
yükleyebilecektir. 

2- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak 
olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda 
başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 

3- Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak 
başvuru takip numarası oluşturulacaktır. 

Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurularını başvuru süresince 
güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı 
mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri). Adaylar ilanda istenen şartlara ilan 
tarihi yayımlandığı tarihten önce sahip olmaları gerekmektedir. 

4- İlan tarihi itibariyle avukatlık mesleğini yaptığını gösterir belgenin (SGK Hizmet 
Dökümü/Çalışma Belgesi/vb. evrak) sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
Başvurular Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacaktır. 

Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya 
sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak 
başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile 
başvurularını başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir. 

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya 
eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları 
geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem 
yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla 
pozisyona başvuru yapamayacaktır. 

Başvuru Tarihi: 
Başvuru Başlangıç : 22.03.2021 (Mesai Başlangıcı)  
Başvuru Bitiş : 05.04.2021 (Mesai Bitimi) 
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
2020 KPSS (B) [KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS(P94)] grubu puan sıralamasına (KPSS 

puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması 
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru 
bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan 
edilecektir. Kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde 
olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup 
sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih 
edilecektir. 

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek 
belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz 
www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir. 

Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire 
Başkanlığına ait (0258) 296 22 59 / 1818 / 2249 numaradan bilgi alınabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Artvin Çoruh Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Giresun Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İnönü Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Demiryolu Ulaşımı Emniyeti ve Güvenliği

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Konya Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


