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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ TANIMLANMIŞ HÜCRE

BANKASI VE HÜCRE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ta-

nımlanmış Hücre Bankası ve Hücre Kültürü 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; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tanımlanmış

Hücre Bankası ve Hücre Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-

larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hü-

kümleri 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.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İlgili anabilim ve bilim dalları: Fen, Mühendislik, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültele-

rinin ilgili anabilim ve bilim dalları ile ihtiyaç duyulması halinde Rektörün onayı sonucu kap-

sama dahil edilecek diğer dalları,

c) Merkez: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tanımlanmış Hücre Bankası ve

Hücre Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat 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) Yurt içi ve yurt dışında hücre hatları ve hücre çalışmaları hakkında araştırma ve uy-

gulamaların takibini yapmak.

b) İlgili anabilim ve bilim dalları ile iş birliği içerisinde bilimsel araştırmalar için özel-

likleri belirlenmiş, sağlıklı hücre kültürlerini sağlamak, hücre kültürleri morfolojileri, üreme

karakteristikleri, karyolojik yapıları ve sterilite yönünden test ederek sertifikalandırmak, ihtiyaç

halinde değişik primer hücre kültürlerini hazırlamak, hücreleri uygun koşullarda stoklamak,

araştırmacıların taleplerine yönelik hücreleri hazırlamak, araştırmacılar tarafından sağlanan

hücreleri uygun koşullarda uzun süreli saklamak için süreç, teknik veya ürünlere yönelik ta-

leplerin karşılanabileceği modern bir alt yapıyı oluşturmak, gerekli uygulama ve araştırma la-

boratuvarlarının düzeyini uluslararası standartlara eşdeğer kılarak belgelenmesini sağlamak.

c) Hücre çalışmaları konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulun-

mak.

ç) Hücre çalışmalarında bulunmak isteyen araştırmacılara ve öğrencilere uygulama im-

kânı sağlayarak eğitim-öğretimde yapılacak pratik çalışmalara katkıda bulunmak.

d) Yeterli altyapıya sahip olmayan araştırmacılar için ortam sağlamak.

e) Tanımlanmış hücre kültürleri ile ilgili ulusal ve uluslararası akademik danışmanlık

hizmeti vermek ve bilgi üretmek.

f) Araştırıcıların çalışmalarında kullanacakları hücre hatlarını üretmek, çoğaltmak, ser-

tifikalandırmak ve araştırmacılara ücret karşılığında sunmak.

g) Tez çalışmalarını desteklemek, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans,

sempozyum, kongre ve teorik ve uygulamalı kurs programlarını düzenlemek.

ğ) Kök hücre, genom bilimi, moleküler hücre biyolojisi gibi temel alanlarda yapılacak

olan çalışmalara destek sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili anabilim ve bilim dalları arasında iş birliği ve koordinasyon sağlayarak araş-

tırmalarda kullanılacak hücre hatlarının morfolojileri, üreme karakteristikleri, karyolojik ya-

pıları ve sterilite testlerinin yapılacağı bir laboratuvar ortamını cihaz ve ekipmanları ile birlikte

temin etmek.

b) Hücre kültürleri ile ilgili her konuda temel ve uygulamalı araştırma, inceleme, ge-

liştirme, uygulama yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve/veya bu çalışma-

ları desteklemek.

c) Merkezin amaçlarına uygun eğitim programları ve araştırma projeleri geliştirmek,

ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya bunlara katılmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının çalışmalarına

katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak, ihtiyaç veya talep halinde;

inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel

danışmanlık hizmeti vermek, veri bankacılığı ve benzeri hizmetleri sunmak.

d) Hücre çalışmaları konusunda eğitim programları düzenlemek, mesleki yeterliliğin

tamamlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi amacıyla sektördeki gelişmelerin takip edile-

bileceği sertifikalı eğitim hizmetleri sunmak.

e) Ulusal ve uluslararası çalıştay, seminer, sempozyum, kongre, konferans, panel, kurs

ve benzeri toplantılar düzenlemek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak ve/veya

bunlarla iş birliği yapmak.

g) Hücre çalışmaları ile ilgili eğitim programları düzenlemek, yazılı ve görsel basın or-

ganlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağla-

mak, ilgili alanlarda her türlü yazılı basılı elektronik ve dijital, görsel ve işitsel eserleri rapor,

bülten, kitap, dergi, broşür, film, resim, slayt ve benzeri şekillerde süreli ve süresiz olarak ya-

yımlamak.

ğ) Üniversite Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalları ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversi-

tesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki tüm kliniklerdeki, Üniversite bünye-

sinde sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, mes-

lek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlardaki bilim insanlarının,

mevcut ürünleri farklı alanlarda kullanmak veya yeni ürün geliştirmek üzere Ar-Ge projelerini

yürütmek.

h) Genetik hastalıkların moleküler teşhisi için hastalık taşıyıcıların erken tespiti ile kli-

nik çalışmalara katkıda bulunarak genetik hastalıklar ve sonuçları konusunda çalışmalar yap-

mak.

ı) Ar-Ge çalışmaları için Merkezin araştırma imkanlarını artırmak ve çağdaşlaştırma

konusunda çalışmalar yapmak.

i) Fakülte ve meslek yüksekokullarının ilgili öğretim elemanları ve öğrencilerine biyo-

teknoloji alanında araştırma imkanları sunmak.
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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; hücre kültürü konusunda çalışmaları bulunan, akademik, tek-

nik ve idari tecrübeye sahip, Üniversitenin doktoralı öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür, aynı yöntemle tekrar görevlendi-

rilebilir. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütül-

mesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli ön-

lemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin amaçları doğrultusunda

çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Müdürün önerisi üzerine

Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, gerektiğinde müdür yar-

dımcılarının değiştirilmesini Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür

yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Merkezin amaçları ve çalışma alanları

kapsamında Müdür tarafından verilen idari görevleri yapar. Müdürün görevi başında bulun-

madığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulu gün-

demini belirlemek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek.

e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu

Yönetim Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Merkezin yürüteceği işlerde geçici ya da sürekli çalışma gruplarında, laboratuvar,

araştırma ve uygulama birimlerinde görevlendirilecek teknik personelin niteliklerini belirlemek

ve görevlendirilmelerini sağlamak için Yönetim Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra

Rektörün onayına sunmak.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-

mak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
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ğ) Merkezin faaliyetlerine ilişkin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişime

geçmek; programlar ve projeler gibi bilimsel ve akademik etkinlikler yapmak.

h) Merkez bünyesinde çalışan personelin çalışmalarını denetlemek.

ı) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğ-

retim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen beş

üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıl-

dır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşal-

ması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilebilir. Müdürün görevden

ayrılması halinde Yönetim Kurulunun görevi de sona erer. Müdür, Yönetim Kurulunun başka-

nıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla top-

lanır ve alınacak kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Mazeretsiz üst üste üç veya bir yılda beş Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan

Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda oy çokluğuyla kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-

lışma programını düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet konularında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için

gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke,

esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

d) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konuların-

daki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

f) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini karara bağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

ğ) Merkezin yürüteceği işlerde geçici ya da sürekli çalışma gruplarının oluşturulması,

laboratuvar, araştırma ve uygulama birimlerinin kurulmasını karara bağlamak.

h) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını inceleyerek Rektöre su-

nulmak üzere onaylamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Da-

nışma Kurulu doğal üyelere ek olarak, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan
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öğretim elemanları, kurum temsilcileri ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanı-

labilecek diğer ilgili kişilerden oluşmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör

tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla üç üyeden oluşur.

(2) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye gö-

revlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az iki kez Müdürün baş-

kanlığında toplanır.

(4) Rektör isterse bu toplantılara katılabilir. Rektörün toplantıya katılması durumunda

ise, Danışma Kuruluna Rektör başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre ve Yö-

netim Kuruluna sunmak.

b) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili alınacak tedbirler ve yapılacak uy-

gulamalar hakkında görüş bildirmek.

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, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen ya

da tamamen Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygu-

lama 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; Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının 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) Birim: Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturulan birimleri,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Eğitim programı: Merkez bünyesinde yürütülen her türlü eğitim, kurs, sertifika prog-

ramı, seminer, konferans, sınav ve benzeri faaliyetler ile diğer etkinlikleri,
ç) Koordinatör: Eğitim programlarını koordine eden kişi veya kişileri,
d) Merkez (ATASEM): Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin yürüttüğü ön lisans, lisans ve li-

sansüstü öğretim programları dışında verilecek örgün, uzaktan ve karma eğitim programları
düzenlemek, yaşam boyu öğrenme zemini oluşturmak için her kesimden ve yaş grubundan bi-
reylere ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim vermek, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yüksel-
tilmesine katkı sağlamak, Üniversitenin kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve ulus-
lararası kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası stan-
dartlara uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde personel belgelendirmek, danış-
manlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav orga-
nizasyonları, her türlü eserin yayını ve Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla
meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek ve sürekli eğitim ile ilgili ko-
nularda proje üretmek ve sunulan araştırma projelerini desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversite adına ön lisans, lisans ve lisansüstü

eğitim programları dışında verilecek olan örgün, uzaktan ve karma her türlü eğitim ve sertifika
programlarını yürütmek.
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b) Kamu kurum ve kuruluşlarının açacağı eğitim ve sertifika programlarına Üniversite
adına akreditasyon başvurusunda bulunmak, konuyla ilgili eğitim, sınav ve belgelendirme sü-
reçlerini yürütmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası ilgili diğer standartlara
uygun olarak personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, ilgili sınavları yap-
mak, başarı belgesi, sertifika veya katılım belgesi vermek.

ç) Meslek standartlarını geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmeti vermek veya almak,
her türlü seminer, konferans, kongre, çalıştay, alan araştırmaları, sınav organizasyonları dü-
zenlemek ve sunulan araştırma projelerine destek vermek.

d) Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye
yönelik çalışmaları yürütmek.

e) Rektörlüğe bağlı birimler tarafından Üniversite bünyesinde yürütülen diploma prog-
ramları hariç her türlü eğitim etkinliğinin koordinasyonunu sağlamak.

f) Üniversite ile özel sektör, sanayi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında ihtiyaca
ve iş birliğine dayalı olarak hizmet sunmak.

g) Bölümlere destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencileri
çoklu becerilerle donatmak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yap-
mak.

h) Genel katılıma açık eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.
ı) Faaliyet alanlarıyla ilgili tüm taraflarla iş birliği yapmak ve ihtiyaç hâlinde sözleş-

meler düzenlemek.
i) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği

uzmanlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda örgün, uzaktan ve karma olmak üzere eğitimler
düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi vermek, danışmanlık hizmeti sunmak.

j) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası belgelendirme sertifi-
kasyonu eğitimlerini örgün, uzaktan ve karma olmak üzere düzenlemek, sınav yapmak, belge,
sertifika ve katılım belgesi vermek.

k) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası her türlü sınav organi-
zasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

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; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirile-
bilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan
Müdürün yerine, Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim üyeleri ara-
sından iki kişi, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendiri-
lebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden
ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni müdür yardımcısı
görevlendirilebilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yazılı talimatı ile görevlendireceği
müdür yardımcısı/Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Kesintisiz altı aydan
daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda Müdürün görevi sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.
ç) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları

uygulamak.
d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim

kurmak ve çalışmalar yapmak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
f) Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Rektörün onayına

sunmak.
g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler ha-

zırlamak ya da hazırlatmak.
ğ) Eğitim programları, kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, fuar ve benzeri faali-

yetlerin yürütülmesinde görev alacak taraflarla, eğitici ve diğer personelle sözleşme yapmak.
h) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.
ı) Merkez tarafından yürütülecek eğitim programlarında, Üniversite personelini ve Üni-

versite dışından personelin görevlendirilmesi hususunu Rektöre sunmak.
i) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere

Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğ-

retim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye
olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. 

(2) Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç
yıldır. Süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden
önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün, Müdür olmadığı takdirde vekâlet eden mü-
dür yardımcısının veya Yönetim Kurulu üyesinin daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar açık oylama ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oy-
ların eşit olması hâlinde Müdürün kararı belirleyicidir. 

(4) Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılamayan üye-
nin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak.
b) Merkezin çalışması ile ilgili usul ve esasları belirlemek.
c) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağ-

lamak.
ç) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.
d) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik yeni birimlerin kurulmasına karar

vermek.
e) Faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki

döneme ait çalışma programını düzenlemek.
f) Merkezin çalışma plan ve programları ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ve de-

ğerlendirilmesini yapmak, ilgili konularda karar almak.
g) Müdür ile birlikte Merkez bütçesini hazırlamak.
ğ) Eğitim programları, kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, fuar ve benzeri faali-

yetlerin yürütülmesinde görev alacak eğitici ve diğer personelle sözleşme yapılmasına karar
vermek.
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h) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik
personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

ı) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektöre teklif etmek.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin Merkezle ilgili konularda

faaliyet gösteren birimlerinden,  özel ya da istekleri hâlinde kamu kurum ve kuruluşlarında gö-
rev yapan uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu üye sayısı en az 7, en fazla 15 ve tek sayıda üyeden
oluşur. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine görevlendirilebilir. Süreleri
bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine, üyelerin ait olduğu birimden olmak ve
kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılabilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak yılda bir kez ve gerekti-
ğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji, politika, çalışma, faaliyet, plan ve programlarını değerlen-

dirmek ve öneriler geliştirmek.
b) Merkezce yürütülen eğitim, uygulama ve araştırma gibi faaliyet alanları ile ilgili ola-

rak danışmanlık komisyonları oluşturmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatör 
MADDE 14 – (1) Koordinatör; gerekli görüldüğü takdirde, her bir eğitim programını

koordine etmek üzere Müdür tarafından görevlendirilir.
Koordinatörün görevleri
MADDE 15 – (1) Koordinatörün görevleri şunlardır:
a) Eğitim programında görev alacak eğiticileri Müdüre teklif etmek.
b) Eğitim programına ilişkin ders programını düzenlemek.
c) Eğitim programında görev alacak eğiticilerden ders içeriklerini edinerek bunları Mü-

düre sunmak.
ç) Eğitim programı ile ilgili takvimi belirlemek.
d) Eğitim programının işleyişini takip etmek.
e) Eğitim programında oluşabilecek sorunlara ilişkin gerekli tedbirleri almak ve Müdürü

bilgilendirmek.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı,  2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 30/1/2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk

Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Haliç Üniversitesinden:
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının 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: Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Mer-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; araştırma faaliyetleri sonucunda oluşan bilgi ve tek-

noloji birikimini kullanarak; araştırmacılara süreç ve ürün dönüşümlerinde destek sağlamak,
oluşturulan katma değeri sanayi ile buluşturmak, ulusal ve uluslararası destek programları ve
yatırımcılarla buluşmasını sağlamak, patent belgeleri konusunda yardımcı olmak ve bu süreçte
ihtiyaç duyulan konularda destek sağlamaktır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla eğitim ve tanıtım faaliyetleri dü-

zenlemek.
b) Araştırmacıları ulusal ve uluslararası destek programları hakkında bilgilendirmek ve

bunlardan yararlanılması için çeşitli etkinlikler düzenlemek.
c) Araştırma sonuçlarında elde edilen bulguların sektörde kullanılmasını sağlamak ama-

cıyla proje pazarı oluşturmak ve destek faaliyetlerinde bulunmak.
ç) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; patent, faydalı model, endüstriyel tasarım

başvurusu yapılması sürecinde destek olunmasını sağlayacak hizmetleri sunmak.
d) Araştırmacıların firma kurmasını kolaylaştırıcı işlemler ve yatırım imkânlarına eriş-

me konusunda hizmetler sunmak. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün teklifi üzerine

Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar
görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. 

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki öğretim elema-
nını görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcı-
larının da görevi sona ermiş sayılır. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardım-
cılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlen-
dirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının yürütülmesinde Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak, bu top-

lantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değer-

lendirme işlerini gerçekleştirmek. 
ç) Çalışma gruplarında yer alacak personeli belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına

sunmak.
d) Merkezin amacı doğrultusunda faaliyetlerin gelişimini sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet

alanları ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörün belirleyeceği beş üye
olmak üzere toplam yedi veya sekiz üyeden oluşur. Süresi biten üye tekrardan görevlendirile-
bilir. Görevden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın
oyu yönünde karar alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin amacı doğrultusunda kararlar almak, plan ve programların hazırlanmasını

ve uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programı taslağını ve bütçe planlamasını

hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.
c) Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını belirlemek.
ç) Merkezde görev yapacak yarı zamanlı, tam zamanlı uzmanların ve stajyer öğrenci-

lerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri 
MADDE 12 – (1) Merkezin amacı ve faaliyetleri doğrultusunda farklı projeler için ça-

lışma grupları oluşturulur. Çalışma gruplarında yer alacak personel Müdürce önerilen Üniver-
sitenin öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektör tarafından
görevlendirilirler. 

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır. 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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İbn Haldun Üniversitesinden:
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ HAYDAR ALİYEV AVRASYA ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Av-

rasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, 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: İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; başta Kafkasya ve Orta Asya olmak üzere Avrasya

bölgesi çalışmaları bağlamında enerji politikaları ve güvenliğine ilişkin araştırmaları gerçek-
leştirmek ve yapılacak faaliyetlerle İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve
mensupları ile bu alanlara ilgi duyan tüm araştırmacı ve akademisyenler için bir platform tesis
etmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Avrasya enerji ve ekonomi politiği, uluslararası güvenlik, enerji jeopolitiği, Orta As-

ya-Kafkasya, enerji krizleri, enerji ve enerji piyasaları hukuku, Rusya ve Kafkasya-Orta Asya
politik ekonomileri konularında faaliyet göstermek, söz konusu alanlarda ilgili araştırmacı ve
uzmanların bir araya geldiği araştırma, bilimsel toplantı ve seminer faaliyetleri düzenlemek.

b) İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerine birinci fıkrada belirtilen faaliyet konularında
araştırma imkanları ve destekleri sağlamak.

c) Türkiye’nin öncelikle Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan olmak
üzere Avrasya Bölgesi devlet ve toplumları ile akademi ve enerji siyaseti/güvenliği alanlarında
mevcut iş birliği mekanizmalarını genişletmesine destek sağlamak.
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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; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından

en fazla üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendiri-
lebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir
süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün
yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Üniversite akademik
veya idari personeli arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir kişi müdür yardımcısı
olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez ve bağlı birimlerinin bu Yönetmelikte belirlenen amaç doğrultusunda düzenli

ve etkin çalışmasını sağlamak.
c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.
ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak,

Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu

Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
e) Sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü

alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
f) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
g) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
ğ) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli her türlü akademik, idari, teknik ve di-

ğer personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak.
h) Merkezin araştırma, proje ve benzeri faaliyetleri doğrultusunda çalışma birimi, ça-

lışma ve proje grupları oluşturulması ve personel ihtiyacı teklifini Yönetim Kurulu kararı alarak
Rektörün onayına sunmak ve bunların görevlendirilmesini sağlamak.

ı) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.
i) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar

görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
altı ayda en az bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çoğunluğu
ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Toplantılara
katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de gerçekleştirilebilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına

ilişkin konularda kararlar almak.
ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.
d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarının çalışma

usul ve esaslarını belirlemek.
e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.
f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme

usullerini belirleyip Rektöre sunmak.
g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek.
ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden

veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görev-
lendirilen en fazla 10 kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından en çok üç yıl süreyle
yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk
aranmaz. Toplantılara katılım video konferans ve benzeri usuller ile internet üzerinden de ger-
çekleştirilebilir.

(3) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda
görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri
MADDE 13 – (1) Müdürün teklifi Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayıyla Mer-

kezin çalışma alanına giren konularda iş bölümü yapmak üzere, merkez birimleri ile çalışma
grupları veya proje grupları kurulabilir.

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

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

Demirbaş ve ekipman
MADDE 15 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve de-

mirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı

ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim

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

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Gü-

venliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, 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) İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

c) Merkez (DİSGÜM): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eği-

timi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

e) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; Üniversitenin

ilgili akademik ve idari birimlerinin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güven-

liği ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, uygulama çalışmaları yapmak ve başta da-

nışmanlık hizmeti olmak üzere proje yürütücülüğü hizmeti vermektir.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amacı kapsamında Üniversitede; İSG ile ilgili önlisans, lisans ve lisansüstü

düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik
mümkün olduğu oranda uygulama ve araştırma olanakları sağlamak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve
uluslararası düzeyde hizmet içi eğitim, mesleki eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, sem-
pozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde katılanlara katılım belgesi
ve sertifika vermek ve düzenlenen etkinliklere katılmak.

c) Merkezin amacına uygun olarak basılı ve görsel yayın yapmak.
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet göste-

ren kurum ve kuruluşlarla çalışmalar sürdürmek ve bunların çalışmalarına katkıda bulunmak.
d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan, iş-

veren ve çalışan temsilcileri ile diğer çalışanlara yönelik eğitim programları yapmak.
e) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, ilgili mevzuat hükümleri

kapsamında farklı kurum, kuruluş ve işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hizmetlerin
sunumu, inceleme, araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak, bu konularda çalışan
Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek.

f) İş sağlığı ve güvenliği konusunda toplumun bilinçlenmesine, çalışanların sağlık ve
güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.

g)  İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği
Koordinatörlüğüne ve Üniversitenin diğer birimlerine danışmanlık yapmak, İSG koşullarının
iyileştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak.

ğ) Üniversitenin tüm birimlerinde ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
bünyesinde İSG konusunda verilecek dersleri koordine etmek, bu ve benzer amaçlar doğrultu-
sunda Üniversitede yürütülen İş Güvenliği Uzmanlık Sertifikası, İşyeri Hekimleri Sertifikası,
İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitici Belgesi programları ile koordinasyon sağ-
lamak.

h) İş sağlığı ve güvenliği alanında proje ve araştırma önerileri geliştirmek, uygulamak
ve yayımlamak, bu amaçla Üniversite birimleri arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbir-
liğinde bulunmak.

ı) Yönetim Kurulunun Merkezin amacı doğrultusunda belirlediği diğer faaliyetlerde
bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli tam za-

manlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi
biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Müdür, Merkezin amacı doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütül-

mesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli ön-

lemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi

Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdür ta-

rafından kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.

(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisini ve-

kil bırakır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer ve yerine

aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının

da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevleri yapmak.

e) Her yılsonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki

raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden

oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri,  Müdürün önerisi ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle tekrar

görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üni-

versite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle

yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-

lantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlamak.

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

mak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, araştırma, uygulama, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ya da sürekli çalışma grup-

ları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
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e) Müdürün, Merkezin faaliyetleri ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek
karara bağlamak.

f) Yönetim Kurulu veya Danışma Kurulu tarafından gündeme getirilen konuları görüşüp

karara bağlamak.

g) Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin sevk ve idaresi hakkındaki konuları görüşüp

karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin öğretim elemanları ile Üniversite dışındaki Merkezin çalışma alanı ile ilgili yetkin kişiler

arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on

üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelerden en fazla üçü Üniversite

dışından görevlendirilebilir. Üyelerden en az ikisi iş güvenliği uzmanı, ikisi işyeri hekimi, biri

hukuk alanından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri de Danışma Kurulu toplantılarına katıla-

bilirler.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Danışma Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle

yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda

değerlendirmelerde bulunmak ve istişarî nitelikte görüş ve öneri bildirmek.

b) Üniversitenin İSG hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonu ile ilgili konulardaki

görüş ve önerilerini Rektörlüğe sunulmak üzere Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

Hüküm bulunmayan hâller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Döner Sermaye İşletme-

sinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları dü-

zenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama bi-

rimlerinin 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: Uşak Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Uşak Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Uşak Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek 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) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edi-

lecek, her türlü bilimsel görüş, araştırma, proje, analiz, anket, bakım, danışmanlık, değerleme,

deney, ekspertiz, fizibilite, fotoğraflama, harita, kalibrasyon, kontrol, modelleme, model de-

neyleri, muayene, onarım, ölçüm, planlama, programlama, projelendirme, prototip geliştirme,

sentez, tahlil, tasarım, test, tetkik, uygulama, iş değerlendirmesi ve organizasyonu, üretim ve

yazılım işleri ve hizmetleri ile benzeri hizmetleri yapmak, bunlara ilişkin raporlar düzenlemek.
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b) Tarım, gıda ve sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli mal ve hizmetlerin her türlü stan-

dartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler ha-

zırlamak veya uygulamak.

c) Açılmış ve açılacak olan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit

ve geçici kuruluşları işletmek; klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarda yapılacak

olan her türlü muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili faaliyetlerde

bulunmak.

ç) Üniversitenin bilgisayar alt yapısını kullanarak her türlü iş ve hizmetleri üretmek ve

pazarlamak.

d) Üniversitede mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı ile ilgili canlı ve

biyolojik materyal, laboratuvar ürünleri, gıda, tarım, hayvancılık ve sanayi ürünleri, uzay ve

bilişim teknolojilerine, tekstil ve güzel sanatlara, fikir ve sanat eserlerine yönelik ürün ve hiz-

metler ile diğer malları üretmek ve pazarlamak.

e) Çoklu ortam öğretim materyali geliştirme, eğitim yazlımı hazırlama, elektronik sınav,

merkezi sınav destek hizmetleri ile elektronik içerik yayımcılığı hizmetleri sağlamak.

f) Faaliyet alanlarına yönelik araştırma ve uygulama yapmak, bilimsel sonuçların uy-

gulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

g) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanında, seminer ve eğitim programları ve ya-

rışmalar, eğitim semineri, antrenörlük programları düzenlemek ve organizasyon yapmak, bu

amaçla ilgili spor tesislerini işletmek, turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim programları yapmak

ve bu amaçla ilgili tesisler işletmek.

ğ) Elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleriyle kitap ve her türlü matbu evrak basmak,

cilt ve matbaa işleri yapmak, renkli ve renksiz reprodüksiyon, kitap satış ve fotokopi işleri yap-

mak, faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayım ve basım işlerini yapmak.

h) Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu toplumda yaşamlarını daha iyi

kontrol edebilmeleri için ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılım-

larına imkan vermek amacıyla ihtiyaç duyulacak alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs-

lar ile sertifika programları düzenlemek, bu amaçla gerekirse ulusal ve uluslararası kuruluşlarla

işbirliği içinde projeler hazırlamak ve uygulamak, hizmet içi eğitim programları hazırlamak

ve uygulamak, yurt içinde veya yurt dışında sınav organizasyonları, seminerler, konferanslar,

sempozyumlar düzenlemek.

ı) Sportif alanda bireysel ve takım olarak performans değerlendirmesi, psikolojik da-

nışmanlık, diyet analiz ve kontrolü, antrenman planlaması, yönetim danışmanlığı, sporcu sağ-

lığını koruma ve geliştirmeye yönelik hizmetlerde bulunmak.

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

şür, sergi ve fuar düzenlenmesi, iç ve dış mekan düzenlemeleri, tanıtım ve reklam filmleri, re-

sim, heykel, seramik çalışmaları, müzikli oyunlar ve tiyatro oyunları yazılması, sahnelenmesi,

bale ve tiyatro temsilleri ile konser ve resitaller düzenlenmesi ve benzeri hizmetleri yapmak

ve pazarlamak.
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j) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanları ile sınırlı

olmak üzere bu maddede sayılanlar dışında kalan her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak

ve üretilen mal ve hizmetleri Yönetim Kurulunun izni alınmak koşuluyla pazarlamak ve satmak,

bu amaçla 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

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) 26/9/2008 tarihli ve 27009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4350 

—— • —— 
Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4391 
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Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4425 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4426 
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İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4356 

—— • —— 
Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4413 
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İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4428 

—— • —— 
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4361 
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Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4464 

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

 
 4355 

—— • —— 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4427 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KIRTASİYE MALZEMESİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlığı ihtiyacı, 5 kalem Muhtelif cins ve miktar kitaplık, Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ve İhtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihtiyaç 

sahibi kurumca gösterilecek yere (Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü 4. Levent / İstanbul) 

adresine teslim edilmek kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dokümanı sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2. Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 31.05.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir. 

5. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

6. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 4474/1-1 
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Specific Procurement Notice (SPN) 

Procurement of Works 

(Without Prequalification) 

Country: TURKEY 

Employer: RoT Istanbul Governorship Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

Project: Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) 

Loan No.: L0319A 

Contract Title: Phase-2 Works of Reconstruction of Prof. Dr. Cemil TAŞCIOĞLU City 

Hospital  

SPN Reference/Tender No: AIIB-WB1-YAPIM-01 

Tender Document Issued On: ……………………………. 

1.The Republic of Turkey has received financing from the Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB or the Bank) toward the cost of the Istanbul Seismic Risk Mitigation and 

Emergency Preparedness (ISMEP) Project, and intends to apply part of the proceeds toward 

payments under the contract for Procurement of Works for Construction of ‘‘Phase-2 Works of 

Reconstruction of Prof. Dr. Cemil TAŞCIOĞLU City Hospital AIIB-WB1-YAPIM-01’’ which 

will be implemented by Istanbul Project Coordination Unit (IPCU). 

2.Republic of Turkey, İstanbul Governorship, İstanbul Project Coordination Unit (IPCU), 

now invites sealed Tenders from eligible Tenderers for “Phase-2 Works of Reconstruction of 

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu City Hospital”. The project area is at Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu City 

Hospital  (old name Okmeydanı Training and Research Hospital) campus, covering the 

construction of the new hospital building 2 Blocks having 384 beds, 3 story Oncology Building, 

Conference Hall and Kindergarten with underground parking areas and all related civil, 

mechanical, electrical, landscape and infrastructural works as well as demolishing of the old 

buildings.  

Some of the minimum qualification criteria valid for contract package are given below: 

I. Financial Situation and Performance; 

Financial Performance  

Submission of audited balance sheets or if not required by the law of the Applicant’s 

country, other financial statements acceptable to the Employer, for the last 5 (five) years (2016-

2017-2018-2019-2020) to demonstrate: 

(a)  the current soundness of the Tenderer’s financial position and its prospective long-

term profitability                                                      

and 

(b) demonstrate and prove at a minimum USD 10.000.000 (ten million USD) equivalent 

available cash credit line in a bank.  
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Average Annual Construction Turnover 
Minimum average annual construction turnover of USD 60.000.000 (sixty million USD) 

equivalent calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed, 
within the last [5] years (2016-2017-2018-2019-2020). The turnover will be documented with the 
Balance Sheet and Income Statement, it will be approved by the Charted Accountant or the tax 
office, and will be converted into USD from the Central Bank of Turkey Exchange Buying Rate 
(Döviz Satış) on the average number of the month in which the invoices and progress payments 
belong. 

II. Construction Experience 
General Construction Experience 
Experience under construction contracts in the role of prime contractor, JV member or 

management contractor for at least the last [5] years starting from January 1, 2016 and prior to the 
tender submission deadline, and with activities in at least nine (9) months in each year. 

Specific Construction Experience 
Participation, as a prime contractor or joint venture member in at least 2 (two) similar 

contracts (one of them shall be hospital building) each with a value of the Tenderer’s participation 
at minimum USD 60.000.000 (sixty million USD) that have been satisfactorily completed and 
evidenced by the work completion certificates within the last [5] years (2016-2017-2018-2019-
2020). In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture, the 
value of said contracts should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the 
Bidder in such Joint Venture 

For the above hospital contracts as prime contractor, joint venture member a minimum 
construction experience in the following key activities “(a) and (b)” shall successfully be 
completed and evidenced by the work completion certificates within the last [5] years (2016-
2017-2018-2019-2020) 

(a) At least 1 (one) contract for; reconstruction experience of minimum 750-bed capacity 
hospital building with seismic base isolation system within one campus. 

(b) At least 1 (one) Turkish city hospital construction concept contract with a public-
private partnership (PPP) model1 for national or international governmental authorities and/or 
Turkish city hospital construction concept  contract under  city hospital concept2 of Executive 
Agency, IPCU with a total construction area of 175.000 m2 (calculated as sum of closed built-up 
area).In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture, the 
closed area of said works should be taken as the proportionate amount of the partnership share of 
the Bidder in such Joint Venture for all above mentioned construction criteria. 

Interested eligible Tenderers may obtain further information from the bidding documents 
for all other minimum qualification criteria. Additionally, more information is available in the 
bidding documents in case of Joint Ventures. 

                                                           
1  PPP model experience is not a mandatory requirement; but Construction experience contract / reference to be certified for 

the relevant qualification clause shall meet international codes and standards (ASHRAE or EN Standards or equivalent)  
2  Turkish city hospital construction concept defines construction of the hospital buildings completed / work completion 

certificates issued in accordance with ASHRAE or EN Standards in Turkey. 
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3. Tendering will be conducted through International Open Competitive Tendering 
(IOCT) procedures as specified in the Bank’s Procurement Instructions for Recipients” (PIR), and 
is open to all eligible Tenderers as defined in the PIR.  

4. Interested eligible Tenderers may obtain further information from and inspect the 
Bidding Documents, at İstanbul Project Coordination Unit (IPCU) at the address below from 
09:00 to 17:00 which are office hours. 

5. The Tender Document in English may be purchased by interested eligible Tenderers 
upon the submission of a written request to the address below and upon payment of a 
nonrefundable fee of 9.000 TL or in 1.000 Euro. As it is known, pandemic affected all of the 
world and our country. Interested bidders who wish to participate in the tender will be able to 
purchase the tender document also digitally, by applying in writing to the e-mail address or fax 
number of our Unit below. After the petition and receipt are sent to our Unit, the tender 
documents will be delivered via the link. After downloading the post link, a written confirmation 
that complete set of all documents have been delivered must be sent. Otherwise, participation in 
the tender will not be accepted. 

6. The fee for bidding documents shall be deposited in the account no.  for TL, IBAN-
NO: TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 and for Euro IBAN-NO:  TR91 0001 5001 5804 
8000 3946 63 of İstanbul Project Coordination Unit (IPCU) at İstanbul Vakıfbank Mercan Branch 
by writing the reference number (AIIB-WB1-YAPIM-01) of the contract package for which the 
bid will be submitted; application shall be accompanied by a petition, the sample of which is 
given in our website, for purchasing the documents, and the fee deposited shall not be returned for 
any reason whatsoever. 

7. Tenders must be delivered to the address below July 08, 2021 before 14.00 (local time). 
Electronic tendering will not be permitted. Late Tenders will be rejected. Tenders will be publicly 
opened in the presence of the Tenderers’ designated representatives and anyone who chooses to 
attend at the address below on July 08, 2021 at 14.00 (local time). 

8. All Tenders must be accompanied by a Bank security of 10.000.000 TL (Ten Million 
Turkish Lira) or equivalent minimum amount in a freely convertible currency.  

9. The address referred to above is: 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No: 6 

34692 Üsküdar / İSTANBUL -TURKEY 

Contact Person: K. Gökhan ELGİN (Director) 

Tel : +90 (216) 505 55 00 

Fax : +(90) (216) 225 04 85 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 4417/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Batman Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Batman Organize Sanayi Bölgesi (4. Tevsii) II. Etap (139 
Ha.) alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No: 1 
  Beşiri /BATMAN 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi (4.Tevsii) II. Etap (139 Ha.) 
  alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve 
  telekom altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil 
  altyapı yapım işi 
b) Yapılacağı yer : BATMAN 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 
  geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
  başlanacaktır. 
d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 36.733.900 TL 
f) Geçici Teminatı :  1.102.017 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 
  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
  Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 
  Salonu Çankaya-ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 08/06/2021- Saat 10.30 
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 Sanatkâr 

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 

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

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

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

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

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

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
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 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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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 

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

Batman Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi 10. 

Cad. No: 1 Beşiri /BATMAN adreslerinde görülebilir veya 700 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. 

 4462/2-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası 

ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların satış ihalesi 08/06/2021 Salı günü saat 14:00’ te 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir 
Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

Söz konusu taşınmazların tahmin edilen (muhammen) satış bedelleri, ihalenin geçici 
teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir. 

 
PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR 

S. No Ada Parsel İmar Durumu 
Ana 

Taşınmaz m² 

Pay/ 

Payda 
Hisse Oranı  

m² Birim 

Fiyatı TL 
Muhammen Bedel TL 

% 3 Geçici 

Teminat TL 

1 218 33 
Konut  E=2,50  

Yençok= 10 Kat 
2.800,00 1/1 Tam 1.500,00 4.200.000,00 126.000,00 

SATIŞ ŞARTI 
* Taşınmazın satış bedeli peşin ödenecektir. 

* Satış bedeline mahsup işlemi yapılmayacaktır. 

YAKUTİYE İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ 

S. No Ada Parsel İmar Durumu 
Ana 

Taşınmaz m² 

Pay/ 

Payda 
Hisse Oranı  

m² Birim 

Fiyatı TL 
Muhammen Bedel TL 

% 3 Geçici 

Teminat TL 

1 12705 1 
Ticaret+Konut 

E=2,50  
1.541,04 1/1 Tam 2.000,00 3.082.080,00 92.465,00 

SATIŞ ŞARTI 
* Taşınmazın satış bedeli peşin ödenecektir.  

* Satış bedeline mahsup işlemi yapılmayacaktır. 

ŞARTNAME BEDELİ 1.000,00-TL’dir 

 
İhale dosyaları aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun 

olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak 
Şube Müdürlüğüne 08/06/2021 Salı günü ihale saatine kadar teslim edilmesi zorunludur. 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR 
1- Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut) 
2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve kimlik fotokopisi. 
3- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.  
4- Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza 

beyannamesi  
5- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya 
imza beyannamesi. 

6- Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek 
(Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi. 

7- Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin 
%3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat 
mektubu. 2886 sayılı Yasaya göre aranacaktır. 

8- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin 
üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar 
tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. 

9- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 
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10- Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. 
Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. 

11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte 
serbesttir.  

12- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu 
ihaleye katılamazlar. 

13- Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Faaliyet 
yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti 

14- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye 
aittir. 

15- Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR. 4410/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 4476/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 4477/1-1 

—— • —— 
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. 

Doçent 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, Doçentlik 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. 
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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 on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 
İlk Başvuru Tarihi : 24.05.2021 
Son Başvuru Tarihi : 08.06.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Tıp 
Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü /  

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı 

Doç. Dr. 1 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak, uzmanlığını 
ve doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum 
alanında yapmış olmak. Bu alanda ve Perinatoloji 
alanında yayın ve çalışmaları bulunmak. 

 4422/1-1 
—— • —— 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme 
ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 
maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını belirtecektir.  Varsa hizmet belgesi  (e-
Devlet üzerinden temin edilebilir), yayın listesi,  resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet 
üzerinden temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişini, bilimsel 
çalışma ve yayımlarını kapsayan 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet flash bellek ile başvuru 
yapacaklardır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
BİRİMİ UNVANI ABD DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

DİŞ 
HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 
Üyesi Pedodonti 3 1 

Pedodonti Anabilim 
Dalında uzmanlığını 
yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi Endodonti 3 1 

Endodonti Anabilim 
Dalında doktora yapmış 
olmak. 

Başvuru Adresi: Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birime şahsen veya 
posta/kargo ile başvuru yapılacaktır. 

Müracaat tarihleri:  24/05/2021- 07/06/2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar 
1-Başvurular şahsen veya posta/kargo ile yapılacak olup, posta/kargo ile yapılacak 

başvurularda Üniversitemize son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular işleme 
alınmayacaktır. 

2-Adli sicil belgesi 
3-Fotoğraf 1 (bir) adet 
4 -Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında 

ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır. 
5-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan 

Puanlama tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir. 
6-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması 

yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir. 
 4415/1-1 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 18.03.2021 tarih ve 2019/3764 

E. , 2021/554 K. sayılı kararı uyarınca; 

Üniversitemiz Tıp Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. 

maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular 

https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta 

yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 

1. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. 

2. Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 

sayılı Kanunla değişik 24/e maddesinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir. 

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

4. Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemez. 

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

6. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr 

adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 

I) DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan 

istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde 

bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak 

olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden 

indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.) 

FOTOĞRAF: (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet 

fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.) 

Y. DİL BELGESİ:  (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.) 

DERS DENEYİMİ BELGESİ 

DOÇENTLİK BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.) 

HİZMET BELGESİ: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda 

çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. 
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Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. 

e- Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.) 

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE 

UYGUNLUK BEYAN FORMU: ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde 

bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak 

imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik 

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı 

beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter 

dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan 

pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve 

belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

 

BAŞVURU TARİHLERİ:  

Başlangıç Tarihi : 24.05.2021 

Bitiş Tarihi : 07.06.2021 

 

Birim Bölüm Abd/Prg Unvan Derece Adet Açıklama 

TIP 

FAKÜLTESİ 

DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 
KARDİYOLOJİ DOÇENT 1 1 

İngilizceden KPDS, ÜDS, 

YDS veya YÖKDİL’den 

en az 80 (seksen) puan 

veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliliği kabul edilen 

sınavlardan bu puan 

muadili bir puan almış 

olmak ve Tıp 

Fakültelerinde İngilizce 

Tıp Programı 

öğrencilerine en az 3 (üç) 

eğitim-öğretim yılı 

süresince ders vermiş 

olmak. 

 4408/1-1 
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı 
Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır. 

1) İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmî Gazete ilan 
tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmî Gazete 
tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde şahsen, kargo veya posta 
yoluyla yapılacaktır. Kargo veya postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2) Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 
Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 
maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen 
şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine bu şartları 
taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 
içeren 1 adet fiziki dosya ve 7 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) 
olarak hazırlayarak Rektörlüğe, Doçent adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren 
açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, 
Lisansüstü, Lisans) örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 adet jüri dosyasını elektronik (PDF 
formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının 
dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, 
bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 
adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak ilgili 
Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için; Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 
Beyoğlu/İstanbul ve Küçükyalı Yerleşkesi için; Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, 
Küçükyalı 34840, İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir. 

FAKÜLTE BÖLÜM / ANABİLİM DALI 
KADRO 
UNVANI 

ADET 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 
İngilizce) 
(Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak, 
Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik unvanını 
almış olmak, ulusal ve uluslararası endeksli 
dergilerde alanında bilimsel yayınlar yapmış olmak). 

Prof. Dr. 1 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce) 
(Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi alanında doktora 
yapmış olmak, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 
alanında doçentlik unvanını almış olmak, ulusal ve 
uluslararası endeksli dergilerde alanında bilimsel 
yayınlar yapmış olmak). 

Doç. Dr. 1 

Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık 
(Mimarlık Bölümünde lisansını tamamlamış olmak, 
Şehir Planlama alanında doktora yapmış olmak, 
Şehir Planlama alanında doçentlik unvanı almış 
olmak, ulusal ve uluslararası endeksli dergilerde 
alanında bilimsel yayınlar yapmış olmak). 

Prof. Dr. 1 

Mimarlık 
(İç Mimarlık Bölümü mezunu olmak, Doktorasını-
Sanatta Yeterliliğini İç Mimarlık alanında yapmış 
olmak, ulusal ve uluslararası endeksli taranan 
yayınları bulunmak, İç Mekan Tasarımı ve 
detaylarında deneyimli olmak). 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

 4441/1-1 
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Aranan Şartlar 
Yabancı Dil 

Puanı 
ALES 
Puanı 

Mühendislik 
Fakültesi 

Mekatronik 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Arş. 
Gör. 

1 

Mekatronik Mühendisliği 
alanında lisans ve yüksek lisans 
mezunu olmak. Mekatronik 
Mühendisliği alanında doktora 
yapıyor olmak. YÖKDİL/YDS 
veya ÖSYM tarafından eşdeğer 
kabul edilen diğer sınavlardan en 
az 85 puan almış olmak 

85 70 

Başvurular ilgili Fakülte İdari Ofis Müdürlüğüne şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/ 
iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate 
alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış 
olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru ve Sınav Takvimi 
İlk Başvuru Tarihi : 24.05.2021 
Son Başvuru Tarihi : 07.06.2021 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 09.06.2021 
Giriş Sınav Tarihi : 11.06.2021 
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 15.06.2021 
İstenen Genel Şartlar: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli 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 Hakkındaki 
Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak. 

Başvuruda İstenen Belgeler: 
1 - Başvuru dilekçesi, 
2 - Özgeçmiş (YÖK Formatlı), 
3 - İki adet fotoğraf, 
4 - Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
5 - Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı 

Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren 
onaylı belge), 

6 - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 

7 - ALES belgesi (en az 70 puan), 
8 - Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya 

durumunda olmamak), 
9 - Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya. 
Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr 

web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 4442/1-1 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 24 Mayıs 2021 – Sayı : 31490 

 

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara 
göre öğretim elemanları alınacaktır. 

Başvuru Süresi : 24 MAYIS 2021 - 07 HAZİRAN 2021 
Son Başvuru Tarihi : 07 HAZİRAN 2021 Saat: 17.00 
Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz. 
Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi: 
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 09 HAZİRAN 2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 11 HAZİRAN 2021 
Son Açıklama Tarihi : 14 HAZİRAN 2021 

Fakülte/ 
Meslek 

Yüksekokulu 
Unvan 

Anabilim Dalı/ 
Bilim Dalı/ 

Bölüm/Program 

Kadro 
Sayısı 

Açıklama 

Tıp Profesör Tıbbi Genetik 1 
Tıp Doktoru ve Tıbbi Genetik uzmanı 
olmak. Nadir ve genetik hastalıklar 
konusunda araştırmalar yapmış olmak. 

Tıp Profesör 
Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
1 

Tıp Doktoru ve Psikiyatri uzmanı olmak. 
Bağımlılık konusunda araştırmalar yapmış 
olmak. 

Tıp Profesör Kulak Burun Boğaz 1 
Tıp Doktoru ve KBB uzmanı olmak. 
Endoskopik kulak cerrahisi üzerinde 
çalışmaları olmak. 

Tıp Profesör Radyoloji 1 
Tıp Doktoru ve Radyoloji uzmanı olmak. 
Abdomen ve nöroradyoloji konularında 
araştırmalar yapmış olmak. 

Tıp Profesör 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
1 Tıp Doktoru ve Neonataloji uzmanı olmak. 

Tıp Doçent Tıbbi Genetik 1 

Tıp Doktoru ve Tıbbi Genetik bilim doktoru 
olmak. Sitogenetik alanında deneyimli 
olmak ve nadir hastalıklar alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp Doçent 

Enfeksiyon 
Hastalıkları ve 

Klinik 
Mikrobiyoloji 

1 
Tıp Doktoru ve Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak. 

Tıp Doçent Kulak Burun Boğaz 1 

Tıp Doktoru ve KBB uzmanı olmak. 
Pediatrik hastalarda timpanoplasti 
operasyonlarında greft üzerine çalışmaları 
olmak. 
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Tıp Doçent Üroloji 1 

Tıp Doktoru ve Üroloji uzmanı olmak. 

Deneysel testis torsiyonu üzerine 

çalışmaları olmak. 

Tıp 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Kulak Burun Boğaz 1 Tıp Doktoru ve KBB uzmanı olmak. 

Tıp 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Kardiyoloji 1 

Tıp Doktoru ve Kardiyoloji uzmanı olmak. 

Kalp yetmezliğinde beta blokörlerin 

kullanımı üzerine çalışmaları olmak. 

Tıp 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Üroloji 1 Tıp Doktoru ve Üroloji uzmanı olmak. 

Tıp 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Radyoloji 1 

Tıp Doktoru ve Radyoloji uzmanı olmak. 

Girişimsel radyoloji alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Tıp 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Genel Cerrahi 1 

Tıp Doktoru ve Cerrahi Onkoloji uzmanı 

olmak. 

Tıp 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Tıbbi Biyoloji 1 

Tıbbi Biyoloji ve Genetik doktorası olmak. 

Bağırsak mikrobiyatası konusunda 

araştırmalar yapmış olmak. Tıbbi biyoloji 

alanında ders verdiğini belgelemek. 

Tıp 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Endokrinoloji 1 

Tıp Doktoru ve Endokrinoloji ve 

Metabolizma uzmanı olmak. 

Tıp 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Acil Tıp 1 Tıp Doktoru ve Acil Tıp uzmanı olmak. 

Diş Hekimliği Profesör Endodonti 1 
Diş Hekimi ve Endodonti alanında 

doktorası olmak. 

Diş Hekimliği Profesör 

Ağız, Diş ve Çene 

Hastalıkları ve 

Cerrahisi 

1 
Diş Hekimi ve Ağız ve Çene Cerrahisi 

alanında doktorası olmak. 

Diş Hekimliği Doçent Periodontoloji 1 
Diş Hekimi ve Periodontoloji alanında 

doktorası olmak. 

Diş Hekimliği Doçent Pedodonti 1 
Diş Hekimi ve Pedodonti alanında doktorası 

olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 
Doçent 

Beslenme ve 

Diyetetik 
1 

Beslenme ve Diyetetik doktorasına sahip 

olmak. Toplu beslenme sistemleri alanında 

araştırmalar yapmış olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Öğretim 

Görevlisi 
Eczane Hizmetleri 1 

Eczacı ve Farmakognozi yüksek lisansına 

sahip olmak. Spor eczacılığı konusunda 

çalışmaları olmak. 

 4455/1-1 
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İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI 

1. GENEL 

Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli 

olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, İç Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Avukat, 

Tekniker, Yönetim Personeli(İstatistikçi) ve Yönetim Personeli alınacaktır. 

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI 

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

b) Mühendis pozisyonu için; 

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Makine 

Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik 

Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım 

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Elektrik 

Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili 

makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

birini bitirmiş olmak, 

Mimar pozisyonu için; 

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Mimarlık bölümünden, bu 

bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

İç Mimar pozisyonu için; 

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İç Mimarlık bölümünden, bu 

bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

Şehir Plancısı pozisyonu için; 

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama 

bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu 

alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 
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Avukat pozisyonu için; 

Hukuk Fakültesinden mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini 

bitirmiş olmak, Avukatlık ruhsatını haiz olmak, 

Yönetim Personeli (İstatistikçi) pozisyonu için; 

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İstatistik bölümünden, bu bölüme 

denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

Yönetim Personeli (Diğer) pozisyonu için; 

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye, 

bankacılık ve kamu yönetimi bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca 

onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

(YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

Tekniker pozisyonu için; 

2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Teknikerliği, Makine 

Teknikerliği, Elektrik Teknikerliği ve Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere 

denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini 

bitirmiş olmak, 

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak, 

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis 

cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 

kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, 

e) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü 

bulunmamak, 

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak, 

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış 

olmak, 

ğ) Bankaya alınacak personelin öğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir: 
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İLLER BANKASI A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜK VE YURT İÇİ HİZMET BİRİMLERİNE ALINACAK 

PERSONEL SAYISI VE BRANŞLAR İTİBARİ İLE DAĞILIMLARI 

 
Yurt İçi Hizmet Birimlerine atanan personel 6 yıl hiçbir şekilde Genel Müdürlüğe ve 

diğer Yurt İçi Hizmet Birimlerine tayin isteyemeyecektir. 
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Buna göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 
veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Mühendis, Mimar, İç Mimar, 
Şehir Plancısı ve Peyzaj Mimarı olarak istihdam edilecekler için KPSSP1, Avukat olarak istihdam 
edilecekler için KPSSP4, Yönetim Personeli olarak istihdam edileceklerden İstatistik bölümü 
mezunları için KPSSP12, Hukuk bölümü mezunları için KPSSP4, İktisat bölümü mezunları için 
KPSSP14, Maliye bölümü mezunları için KPSSP19, İşletme bölümü mezunları için KPSSP24, 
Bankacılık bölümü mezunları için KPSSP24, Kamu Yönetimi bölümü mezunları için KPSSP29, 
Tekniker olarak istihdam edilecekler için KPSSP93 puan türlerinden yetmiş (70) veya üzeri puan 
almak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın üç (3) katı 
kadar aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en 
son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.) 

h) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığında istihdam edilecek personel için; ilan tarihi 
itibariyle 2019, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında 
İngilizce dilinden en az 80 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası 
geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. 

3. BAŞVURULAR 
a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 24/05/2021 - 11/06/2021 tarihleri 

arasında Bankanın web sayfasından (www.ilbank.gov.tr) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 
ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık 
olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.) 

b) Adaylar sınava başvuru sırasında, 
I) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin, 
II) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu ilanda yer alan 
bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik 
belgesinin, 

III) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına denk kabul edilen ve uluslararası 
geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin, 

IV) Avukat pozisyonuna müracaat edenler Avukatlık Ruhsatının 
JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır. 
c) 11/06/2021 Cuma günü saat (Saat 23:59) sonra yapılacak başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 
ç) Adayların başvuruları Banka tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacak ya da 

reddedilecektir. 
Bilahare adaylar aynı sitede yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısı kullanılarak 

başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir. 
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılır ve atamaları yapılmaz.  Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.  Bu kişiler hiçbir 
hak talep edemezler. 

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
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d) Adaylar; Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Yurt İçi Hizmet 
Birimlerinden sadece birisi için başvuruda bulunabilecek olup, İş Talep Formunu kaydettiği 
andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır. 

e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek 
KPSS puanını alandan başlayarak Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve 
Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının üç (3) katı kadar aday 
giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir. 

4. SINAV TARİHİ VE YERİ 
Sınav ANKARA’da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte 

Banka web sayfasında ilan edilecektir. 
5. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 
Sınav sözlü olarak yapılacaktır. 
Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil 

kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri 
değerlendirilir. 

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) 
puan almak gerekir. 

6. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI 
Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Yurt İçi Hizmet Birimleri 

itibariyle başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde Kamu 
Personeli Seçme Sınavı yüksek olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması halinde adaylar 
arasında kura çekilir. 

Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen 
sayıda asil aday ve asil adayın yarısı kadar yedek aday ile atama için gerekli belgeler Bankanın 
web sayfasında ilan edilir. 

Yapılan sınav sonucunda, Yurt İçi Hizmet Birimleri için belirlenen sayıdan daha az sayıda 
adayın sınavı kazanması durumunda, sınav kurulu kararı ile aradaki eksiklik aynı branştan olmak 
kaydıyla istemleri halinde sınavı kazanan diğer adaylardan tamamlanabilir. 

Giriş sınavını kazanan adayların atanmaları için, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten 
itibaren 15 günlük süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına atama için gerekli belgeler 
ile birlikte başvurmaları gereklidir. 15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın 
başvuruda bulunmayanların atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş 
geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha uzatılabilir.  
Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır. 

7. BİLGİ 
Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği” 

hükümleri uygulanır. 
Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan 
sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir. 

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası (www.ilbank.gov.tr) ve (312) 303 33 11 - 13 
numaralı telefonlardan edinilebilir. 

 4449/1-1 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tanımlanmış Hücre Bankası ve Hücre

Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Uşak Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 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.
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