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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİM, TEKNOLOJİ 

VE YENİLİK EKOSİSTEMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim,

Teknoloji ve Yenilik Ekosistemi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanla-
rına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim, Tekno-

loji ve Yenilik Ekosistemi 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: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosis-

temi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; mikro ve makro düzeyde ulusal bilim teknoloji ve

yenilik ekosisteminin oluşturulması ve geliştirilmesine katkı sağlayarak küresel rekabet gücü-
nün yükselmesine, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasına ve toplumsal refahın art-
masına katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sektörel, ulusal ve küresel düzeyde bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemleri araştır-

mak ve geliştirilmesine katkı sağlamak.
b) Ulusal ve sektörel düzeyde bilim, teknoloji ve yenilik rekabet gücünü araştırmak ve

geliştirilmesine katkı sağlamak.
c) Ulusal ve sektörel düzeyde bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının ve stratejilerinin

geliştirilmesine katkı sağlamak.
ç) Ulusal ve sektörel düzeyde bilim insanı ve araştırmacı kapasitesini geliştirmek.
d) Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoparkların kapasitelerinin geliştirilmesine katkı

sağlamak.
e) Bilimsel ve teknolojik yenilikleri geliştirmek ve ticarileştirme ekosistemini oluştu-

rulabilmek.
f) Millî teknoloji geliştirme politika ve stratejilerine katkı sağlamak.
g) Yeni endüstriyel devrimleri öngörmek ve bunlara hazırlık yapmak.
ğ) Merkezin amacı doğrultusunda bilimsel etkinlikler, yayınlar ve eğitimler yapmak.
h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Rektörlük ve Üniversitenin diğer yetkili or-

ganlarınca verilen, Merkezin amacına uyan diğer görevleri yerine getirmek.

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; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve aynı usul ile gö-
revden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür
yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-
kır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün
görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini be-

lirlemek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir

faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kurum ve kuru-

luşları, sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini sağlamak.
d) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler için Yönetim

Kuruluna öneride bulunmak.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve öğretim elemanları

arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere top-
lam beş kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Görev süresi biten üyeler ye-
niden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak
üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Ka-
rarlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy
yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Faaliyet raporu ve programını görüşüp karara bağlamak ve Rektörün onayına sun-

mak.
b) Merkezin amacı doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin yö-

netimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.
c) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların konularına ve özelliklerine bağlı olarak

geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ve ayrıca
iş birliği yapılacak dernek, vakıf ve benzeri kurumlarla kamu ve özel kurum ve kuruluşları be-
lirlemek ve Rektörün onayına sunmak, çalışma gruplarının faaliyetlerini izleyip denetlemek.

ç) Merkez bünyesinde yürütülecek projelerde görev alacak kişileri ve iş birliği yapılacak
dernek, vakıf ve benzeri kurumlarla, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını belirlemek,
projeleri izlemek ve gerçekleşmesi için önlem almak.

d) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak gö-
revlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

e) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerileri değerlendirerek, bunlardan han-
gilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna
rapor vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine bilimsel araştırma ve uy-

gulamalarla ilgisi olan bilgi ve birikimlerinden yararlanılabilecek Üniversite öğretim elemanları
arasından veya istekleri halinde; bilgi ve birikimlerinden yararlanılabilecek diğer kişilerden
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla dört üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili
değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek

ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve
üyeleri geçici veya sürekli olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisi ile Müdür tarafından gö-
revlendirilir.

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

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

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 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 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ VERİ ANALİZİ UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Veri

Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Veri Analizi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim 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.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ÇOMÜ-VeriMer): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Veri Analizi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür:  Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Üniversite, kamu kurum/kuruluşları ve özel sektör talepleri doğrultusunda bilimsel

yöntemler ile veri elde edilmesini sağlamak ve istatistiksel veri analizini yapmak.
b) Analiz sonuçlarını raporlamak, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bilimsel analiz

ve değerlendirme süreçlerine katkıda bulunmak.
c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında eğitimler ve sertifika programları düzenlemek,

danışmanlık hizmeti sunmak, veri analizi ile ilgili yayımlar yapmak.
ç) Endüstri ve kamu ile birlikte çalışarak kurumların veriden bilgi üretmelerine ve iş

değeri yaratmalarına yardımcı olmak ve tüm bu konularda koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde yapılan araştırmaların, bilimsel yöntemlere dayalı veri ana-

lizlerinin yapılması ve raporlanması hususunda hizmet vermek.
b) Akademik personele, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine çalışmalarında kul-

lanılacak olan uygun bilimsel veri analiz yöntemlerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında
danışmanlık hizmeti vermek.

c) Akademik personele, lisans ve lisansüstü öğrencilerine bilimsel veri analizine yönelik
yazılımlar hakkında eğitim vermek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum/kuruluş ve özel sektör istekleri
doğrultusunda bilimsel yöntemlere dayalı veri analizi ve raporlama konusunda danışmanlık
hizmeti vermek ve ortak proje çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla gerekli koordinasyon ve
iş birliğine yönelik hizmetler vermek.

d) Veri analizi ile ilgili başta akademik veriler olmak üzere tüm verilerin, akademik ge-
lişime katkı sağlamak amacıyla paylaşımının yapılabileceği fiziksel veya sanal ortam hazırla-
mak.

e) Veri analizi ile ilgili güncel tüm araştırma sonuçlarını ve bilimsel gelişmeleri takip
ederek duyurmak.

f) Rektörlük tarafından ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca Merkezin amaçlarına
uygun diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Mer-
kezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin
bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rek-
töre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-
ları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-
nar. Müdür yardımcıları; Müdürün ve Yönetim Kurulunun kendilerine verdiği görevleri yerine
getirirler. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması hâlinde yerine müdür yardımcılarından
biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve

Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
b) Merkez çalışmalarının Merkezin amaçlarına uygun olarak düzenli ve etkin bir bi-

çimde yürütülmesini sağlamak ve bu çalışmaların denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ç) Her yılın sonunda Aralık ayında ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi

hakkındaki faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
d) Merkezin; kamu, özel kurum/kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
e) Merkezi temsil edecek şekilde yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu

ve özel sektör kuruluşları ile iş birliğini sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi üyeden

oluşur. Yönetim Kurulunun diğer dört üyesi, Müdürün önereceği Üniversitede görevli öğretim
elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar gö-
revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendi-
rilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu;
Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarına uygun olarak Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve program-

ların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre

sunmak.
c) Merkezin donanım, yazılım ve personel ihtiyacını belirleyerek onaylanmak üzere

Rektöre sunmak.
ç) Eğitim, uygulama, araştırma, proje, danışmanlık, destek, hizmet üretimi ve yayın

konularındaki istekleri değerlendirmek ve karara bağlamak.
d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma gruplarının kurulmasını Rektöre sunmak

ve bunların görevlerini düzenlemek.
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e) Eğitim programları ile bu programların sonunda ilgili mevzuat çerçevesinde katılım
belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

f) Müdürün; Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları ve/veya istekleri

halinde Merkezin faaliyet alanlarına katkıda bulunabilecek, Müdür tarafından belirlenen ve
Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak gerektiğinde istişari nitelikte
görüş bildirmek üzere Müdürün çağrısıyla üye sayısının salt çoğunluğuyla yılda bir kez olağan
olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya ça-
ğırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır.
Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Kurul üyelerinin görevlerine görevlendirilmelerin-
deki usule uygun olarak Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından son verilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idarî açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri
MADDE 14 – (1) Çalışma gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönetim Ku-

rulu tarafından ilgili öğretim elemanlarının uzmanlık ve çalışma alanları esas alınarak belirlenir.
Grupların kuruluş ve çalışma yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan esaslar çerçe-
vesinde belirlenir.

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

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

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ege Üniversitesinden:
EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2017 tarihli ve 30271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üni-
versitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“(12) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek
sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki
öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi
hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40  ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylar-
da,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozuklu-
ğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Üniversite enstitüleri bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans prog-

ramı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için enstitüye tezin ilk teslimiyle birlikte tez konusuyla
ilgili Üniversite adresli olarak en az ULAKBİM'de taranan ulusal veya uluslararası hakemli
dergilerde bir makalesinin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması veya hakemli ulusal
veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler ki-
tabında tam metinli veya özeti yayınlanmış bildirisi olması zorunludur. Uluslararası kurum ve
kuruluşlarla protokoller temelinde yürütülen yüksek lisans programlarındaki öğrenciler aksi
belirtilmediği sürece bu madde dışında değerlendirilecektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tıp fakültesi mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği, ec-
zacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde
en az 60 ALES puanına sahip olmaları gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Danışman, öğrencisi ile birlikte belirleyeceği tez başlığı ve konusu önerisini üçüncü
yarıyılın başında ilgili enstitüye teklif eder. Bu teklif, enstitü yönetim kurulu tarafından onay-
lanır. İlgili tez başlığı ve konu önerisi, öğrencinin yeterlik sınavını başarı ile tamamladıktan
sonra tez izleme komitesine sunacağı tez önerisi için yapacağı çalışmalara temel oluşturur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve var ise danışmanın veya öğrencinin gerekçeli itirazı dikkate alınarak
enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Eğitim-öğretim yapılan bütün doktora programlarından mezun olabilmek için öğ-

rencilerin, enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, doktora tez çalışma konusuyla ilgili danışmanı
ile veya danışmanın onayı ile Üniversite adresli olarak AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp (doktora
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tezinden üretilmiş ise, en az editör değerlendirmesinden geçerek hakem değerlendirmesine ka-
bul edilmiş),  ESCI veya alan indekslerince taranan dergilerde yayımlanmış/yayımlanmak üzere
kabul edilmiş en az bir tam makale ya da Web of Science veya Scopus veri tabanları tarafından
indekslenen uluslararası kongre, konferans ve sempozyum kitabında yayımlanmış/yayıma ka-
bul edilmiş tam metin bildiriye ilişkin bir belgeyi veya ulusal/uluslararası alınmış patent tescil
belgesini enstitüye ibraz etmeleri gerekir.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek
sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki
öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi
hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40  ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylar-
da,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozuk-
luğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az
bir dersin tüm lisansüstü eğitim programlarına eklenmesi zorunludur.”
“Kayıt yenileme işlemlerinin öğrenciden kaynaklanmayan nedenlerle yapılamaması durumun-
da, öğrencinin derse devam şartı aranması koşuluyla, aynı eğitim-öğretim dönemi içerisinde
ilgili enstitü yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile ders kaydı yapılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası ile 23 üncü maddenin

yedinci fıkrası hükümleri bu maddenin yayımı tarihinden önce kayıtlı olan öğrenciler için uy-
gulanmaz.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/12/2017 30271

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/6/2019 30791
2- 29/11/2019 30963
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Gazi Üniversitesinden:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİK BOYARMADDELER VE MALZEMELER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Teknolojik Boyarmaddeler

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Teknolojik Boyarmaddeler ve Mal-

zemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (TEBAM): Gazi Üniversitesi Teknolojik Boyarmaddeler ve Malzemeler Uy-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yaşam bilimleri, savunma, tekstil ve enerji alanlarında, yeni ve alternatif teknolojik

boyarmaddelerin ve malzemelerin elde edilmesi, gelişmiş malzeme karakterizasyonu, fabri-
kasyonu ve uygulamalarına yönelik araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini yürütmek.

b) Merkez kapsamında, kimya ve fizik temel bilimleri ile elektrik-elektronik mühen-
disliği, malzeme ve metalurji mühendisliği olmak üzere farklı disiplinlerde, tamamlayıcı uz-
manlığa sahip araştırmacıların birlikte çalışma zorunluluğunun olduğu araştırma konularına
çözüm bulmak, disiplinler arası çalışmalarda farkındalık sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde gelişen teknolojiyi takip ederek yeni ve teknolojik
boyarmaddeler ve malzemeler alanında mevcut problemlerin ve gelecekteki ihtiyaçların tespiti
ve çözümüne yönelik yeni yolların üretilmesine katkı sağlamak.

ç) Bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. 
d) Araştırma sonuçlarının başarılı bir şekilde ticarileştirilmesi ve Ülkemiz endüstrisinin

teknolojik ilerlemesine ve yeniden yapılanmasına katkı sağlamak.
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e) Gelişen teknoloji ile ihtiyaç duyulan/duyulacak boyarmaddeler ve malzemeler için
akademik çalışmalar yapmak, eğitim-öğretim faaliyetleri yürütmek ve konusunda uzman aka-
demisyenlerin yetişmesini sağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve üni-
versiteler ile iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek, çalıştaylar düzenlemek, ulusal/ulus-
lararası konferanslar düzenlemek ve bilimsel yayın yapmak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı paydaş üniversiteler ve
araştırma merkezleri ile ortak araştırma projeleri yürütmek, iş birlikleri yapmak ve araştırmacı
değişimleri gerçekleştirmek.

ğ) Bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak.
h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri ver-

mek.
ı) İhtiyaç duyulan alanlarda ortak çalışma alanları oluşturmak, laboratuvarlar açmak.
i) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gü-

cünün yetiştirilmesi için sanayide çalışanlara yönelik eğitim programları ve sertifikalı eğitimler
vermek, staj olanağı sağlamak, endüstriye yönelik yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ye-
tişmesine katkı sağlamak. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları kapsamında bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faali-

yetlerinde bulunmak.
b) Teknolojik boyarmaddelerin ve malzemelerin üretilmesi, geliştirilmesi ve uygulan-

ması konularında nitelikli araştırmacılar yetiştirmek.
c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası iş birliklerinde bulunmak,

ortak faaliyetlerde bulunmak ve projeler hazırlamak.
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerekti-

ğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda uygulama ve araştırma çalışmaları yapmak, ortaya

çıkan bilgileri yayımlamak ve ulusal ve uluslararası platformlarda sunmak.
e) Merkezin amaçları kapsamında yapılan eğitim ve araştırma faaliyetleri için gerekli

tüm organizasyonları gerçekleştirmek.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar gö-
revlendirilebilir. 

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki üyeyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zaman-
larda Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcısı, yerine vekâlet eder. Müdürün görev süresi
bitince müdür yardımcılarının da müdür yardımcılığı görevi sona erer. Müdürün istifa etmesi
veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür
görevlendirilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli

koordinasyonu sağlamak.
c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda

alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
ç) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak, kamu kurum

ve kuruluşları ile özel kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve Merkez ile ilgili eğitim-
araştırma programlarını düzenlemek, araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle
ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

d) Merkezde görev yapacak araştırmacı üyelerin ve diğer personelin seçimi, görevlen-
dirilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek, faaliyetleri yürütmek üzere gerekli personel ihti-
yacını tespit etmek, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasını Yönetim
Kuruluna sunmak, uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu
olarak görevlendirmek.

e) Merkezde yürütülen projelerin planlanan amaca ve planlanan sürelere uygun biçimde
gerçekleşmesini sağlamak.

f) Her yılın sonunda faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunda değerlendiril-
dikten sonra Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekre-

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

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

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

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili

çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından
görevlendirilen en az beş, en çok yedi üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendiri-
lebilir.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle
yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev
süresi tamamlanana kadardır.

(4) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu
görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı veya Müdürün görevlendirdiği bir Yönetim
Kurulu üyesi yürütür.

(5) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan ya da gerekli
hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy-
ların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün daveti üzerine olağan ve olağanüstü toplanmak.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağ-

lamak.
c) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.
ç) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendir-

mek.
d) Müdürün teklifi üzerine Merkezde çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları

oluşturmak.
e) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli
kararları ve önlemleri almak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanında yeterli birikime sahip

öğretim üyeleri ile istekleri halinde; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu kurum ve kuru-
luşları ile özel sektör kuruluşlarının temsilcileri arasından görevlendirilecek en fazla on beş
üyeden oluşur. Üyeler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıllığına görevlendirilir.
Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Danışma Kurulu
toplantılarına Müdür başkanlık eder. Müdürün yokluğunda müdür yardımcılarından biri Da-
nışma Kuruluna başkanlık eder. 

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri, ilgili kamu kuruluşları ve özel

sektör iş birlikleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.
b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.
c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör  iş

birliklerini değerlendirmek.
ç) Merkezin faaliyet alanı kapsamında üretim sektörünün ihtiyaçlarını tartışmak ve yeni

proje önerilerinde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşıla-
nır.

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

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TÜRK MUTFAK 

KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türk Mutfak

Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türk mutfağı içerisinde yer alan ve unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin reçetelerini

oluşturarak, bu yemeklerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda akademik çalışmalar yap-
mak. 

b) Türkiye’nin yöresel, bölgesel ve etnik özellikleri göz önüne alınarak bugüne kadar
yayımlanmış yazılı kaynakları toplamak, yayımlanmamış bilgilere ulaşıp kayıt altına almak.

c) Yemeklerin kalite ve lezzet testlerinin yapılabilmesi için orijinal mutfak ekipmanla-
rının (maltız, sac, bakır kazan, kara fırın, tandır ocağı, dikey ve yatık döner ocağı, kömürlü ız-
gara, kuzine ve benzeri) yer alacağı bir mutfak kurmak.

ç) Türk mutfağı ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar yaparak, bilimsel araştırma
ve tanıtım etkinliklerinde bulunmak, toplantılara katılmak.

d) Türk ve dünya mutfağında yer alan yemekler konusunda Türk ve yabancı kişi ve ku-
rumlara ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifikaya dayalı eğitim programları hazırlayıp
uygulamak.

e) Akademisyenlerle yiyecek ve içecek sektörünü bir araya getirerek, bilimsel temele
dayalı projeler oluşturmak.
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f) Ulusal ve uluslararası sektörde var olan mevcut yapının geliştirilmesi çalışmalarında
bulunarak gastronomi turizmi alanında hayata geçirilebilmesi planlanan yatırımların uygun şe-
kilde planlanması ve yürütülmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde Türk mutfağıyla ilgili konularda araştırma

ve çalışmalar yapmak, projeler yürütmek, yapılacak araştırma, çalışma ve projeleri teşvik et-
mek, kamu kurumu veya özel kuruluşlarla Türk mutfağını geliştirmek amacıyla iş birliği yap-
mak.

b) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde benzer amaçlarla kurulmuş merkezler, üni-
versiteler ve enstitülerle iş birliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler ge-
liştirmek ve yürütmek.

c) Türk mutfağıyla ilgili konularda yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını ya-
yımlamak.

ç) Yiyecek ve içecek sektörünün ihtiyaçlarını dikkate alarak, kısa, orta ve uzun vadeli
eğitim-öğretim programları geliştirmek ve düzenlemek.

d) Oluşturulan bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amaçlarına uygun konu-
larda çalışma yapan öğrencilere yardımcı olmak.

e) Merkezin amacına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konula-
rında ilgili mevzuatı çerçevesinde danışmanlık hizmetleri vermek.

f) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yürütmek.

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 ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aşçılık programı veya gastronomi ve mutfak

sanatları bölümü kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görev-
lendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görev süresi dol-
madan görevinden ayrılması durumunda, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere aşçılık programı veya gastro-
nomi ve mutfak sanatları bölümü kadrolu öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulun-
madığı zamanlarda görevlendirdiği müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Müdürün, altı aydan
uzun süreli Üniversite dışında görevlendirilmesi durumunda, Rektör tarafından yerine yeni
Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona
erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
b) Danışma Kurulu ile Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını Yönetim Kuruluna sunmak, onay aldıktan

sonra uygulamak.
d) Çalışmalarla ilgili yıllık raporları zamanında Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve

denetlemek.
f) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yöne-

tim Kurulunun görüşüne sunmak ve Rektörün onayı alındıktan sonra uygulamak.
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g) Proje gruplarının çalışma ekiplerini kurmak.
ğ) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rek-

töre sunmak.
h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sun-

mak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi ile

Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim ele-
manı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üye-
nin yerine, aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir.
Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğun-
lukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetlerini değer-
lendirmek üzere yılda en az iki kez toplanır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve

karara bağlamak.
b) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Mü-

düre yardımcı olmak.
c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini incelemek ve değerlendirmek.
ç) Müdürün önereceği proje grubu veya birimleri ile bunların başkanlarını seçme ko-

nusunda karar almak ve işleyiş kurallarını belirlemek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
e) Müdürün önereceği konular hakkında karar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından önerilen Üniversite içinden veya

dışından Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli ve turizm sektörü temsilcileri arasından Yö-
netim Kurulu tarafından üç yıllığına görevlendirilen Müdürle birlikte en fazla on beş üyeden
oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına
Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği ar-
tırmak, yeni görüşleri çalışmalara kazandırmak ve Merkez yönetiminin ihtiyaç duyduğu ko-
nularda hizmetlerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 12 – (1) Merkezin amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hiz-

metler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde
Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

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

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz

Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin bi-

rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede tam zamanlı öğrencilik esastır. İlgili kurullarca uygun görülmesi ha-

linde, öğretim programlarındaki bazı dersler, uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir. Uzaktan

eğitim, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(6) Öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi amacıyla her bir öğrenci için

bilgi işlem veri tabanında, eğitim-öğretime başladığı yıl itibarıyla programında okuyacağı tüm

dersleri içeren akademik ders planı yapısı oluşturulur. Her dönem sonunda alınan son harfli

notlar bu yapıya aktarılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Sınavların bitimini izleyen haftanın ilk üç günü içerisinde harf notları ile ilgili iş-

lemlerin tamamlanması zorunludur. Öğretim elemanı tarafından interaktif olarak hazırlanarak

veri tabanına girilen notlar ilgili akademik yılın sonunda elektronik ortamda yedeklenerek ar-

şivlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, Üniversitenin öğrenci bilgi

sistemi üzerinden başvurularını online olarak yaparlar. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğren-

ciye kayıt olduğu yükseköğretim bölümündeki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve kayıtta

teslim ettiği diplomaları verilir. Öğrencinin Üniversiteden ilişiğini kesme tarihi, başvuru tarihi

olarak kabul edilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı

sona erer. Öğrencinin ödemiş olduğu harç veya ücretler iade edilmez.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2017 30203

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/9/2018 30527
2- 20/10/2019 30924
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ADLİ BİLİMLER 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adli Bilimler

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim 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) Laboratuvar birimleri: Merkez bünyesinde kurulu olan araştırma laboratuvarlarını,
b) Laboratuvar sorumlusu: Laboratuvar birimlerinden sorumlu akademik personeli,
c) Merkez: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini, 
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Adli bilimler alanında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mahkemeler ile hâkim-

likler, savcılıklar, kolluk kuvvetleri, tüzel ve gerçek kişilere bilirkişilik hizmeti vermek.
b) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör ku-

rum ve kuruluşlarının analiz ihtiyaçlarını karşılamak ve iş birliği yapmak.
c) Adli bilimler alanında nitelikli personel yetiştirmek. 
ç) Adli bilimler eğitiminde niteliği arttırmak, uygulama ve araştırma çalışmaları sonun-

da elde edilen bilimsel ve teknik verileri bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda ya-
yımlamak.

d) Uygulama ve araştırma konularında ulusal ve uluslararası düzeyde uzmanlık kursları,
seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Adli bilimler alanında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilirkişilik hizmeti sun-

mak ve merkez bünyesinde adli bilimler alt disiplinlerine ait laboratuvarlar kurmak.
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b) Ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde bilirkişilik hizmetini güçlendirmek için
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ortak hedef ve çalışmalarıyla paralel, sosyal politikaları
destekleyici çalışmalarda bulunmak, bu politikalara paralel stratejik eylem planları ve projeler
geliştirmek ve/veya uygulamak.

c) Adli bilimler alanında geliştirici eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.
ç) Toplumun adli bilimler alanındaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bun-

ların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.
d) Ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla adli bilimler alanında iş

birliği içinde araştırma, uygulama, proje ve yayım çalışmaları gibi etkinliklerde bulunmak.
e) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum gibi toplantılara ka-

tılmak ve benzer programları düzenlemek.
f) Yönetim Kurulunun Merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştıracağı diğer faali-

yetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 
(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından ya da Üniversitenin öğretim elemanları

arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdür yardımcısı, Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Müdürün görevi başında
olmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının
da görevi sona erer. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı durumlarda görevi
sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin birimlerini yönetmek ve merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve ça-

lışma programını uygulamak.
c) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetleri yönetmek. 
ç) Yönetim Kurulunun gündemini oluşturmak ve alınan kararları yönetmek. 
d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak. 
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını düzenlemek

ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak. 
f) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika prog-

ramı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini,
yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

g) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel
gözetimini yapmak, hizmetlerin istihdamı, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı
durumlarının değerlendirilmesini sağlamak.

ğ) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-
rütmek.

h) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri
almak ve denetlemek.

ı) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim

elemanları arasından Müdür tarafından teklif edilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç
üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

5 Temmuz 2021 – Sayı : 31532                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üye-
lerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en
az ayda bir kez üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulamasını

sağlamak. 
b) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
c) Faaliyet raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faa-

liyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak. 
ç) Merkezin daha iyi laboratuvar hizmeti verebilmesi için gerekli olan laboratuvar bi-

rimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırla-
mak. 

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

e) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek
ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt
içi ve/veya yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Laboratuvarlar 
MADDE 12 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan

alanlarda hizmeti, eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla Rektörün onayıyla labo-
ratuvarlar kurulabilir. Laboratuvarlar; ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum
ve kuruluşlarının analiz ihtiyaçlarını karşılamak için modern test ve analiz cihazlarının yer al-
dığı bilimsel araştırma, eğitim ve testlerin yapıldığı adli bilimler alt disiplinlerine ait analiz la-
boratuvarlarıdır. Laboratuvarların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Laboratuvar sorumluları
MADDE 13 – (1) Laboratuvar sorumluları; Müdürün önerisi üzerine merkezde görev

yapan öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla bir yıl
süre için görevlendirilir. Birim sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kuru-
lunca belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                              5 Temmuz 2021 – Sayı : 31532



Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİL VE KONUŞMA 

BOZUKLUKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

ve Konuşma Bozuklukları 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; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dil ve Konuş-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Uy-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Dil ve konuşma bozukluğu nedeniyle Merkeze başvuru yapan kişileri değerlendir-

mek, bireysel ya  da grup halinde dil ve konuşma terapisi programları düzenlemek, bu prog-
ramları uygulayarak dil ve konuşma terapisi yapmak, kişilerin özelliğine göre dil ve konuşma
sorunları hakkında kendisine ya da yakınlarına danışmanlık yapmak.

b) Dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi ve terapisi ile ilgili temel ve uy-
gulamalı araştırmalar yapmak, ulusal ya da uluslararası kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar
tarafından desteklenen projelerde ortak araştırmalar yapmak.

c) Yapılan araştırmalar çerçevesinde dil ve konuşma bozukluklarının giderilebilmesi
için kanıta dayalı terapi programları geliştirmek ve uygulamak.

ç) Lisans ve lisansüstü düzeyde dil ve konuşma terapisi alanında eğitim-öğretim gören
öğrencilere ve dil ve konuşma bozuklukları ya da terapisi alanında çalışan terapistlere, araştır-
macılara uygulama alanı yaratmak ve danışmanlık yapmak.

d) Lisans ve lisansüstü düzeyde dil ve konuşma terapisi alanında eğitim-öğretim gören
öğrencilerin tez  çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarını desteklemek, geliştirmek ve onlara
gerekli olan çalışma verilerinin elde edilmesi için ilgili cihazları temin etmek.
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e) Dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili Üniversite içinde ilgili birimler arasında gerekli
iş birliğini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkez tarafından verilen hizmetlerin ve uygulama programlarının etkililiğini de-

ğerlendirmek üzere  araştırmalar yapmak.
b) Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve terapi sürecinde kullanılmak

üzere planlanan yöntemlerin klinik kullanımlarını test etmek ve klinik ortamlarda uygulanma-
sını sağlamak.

c) Planlanan araştırma amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kamu ve
özel kurum ve kuruluşlarla   projeler gerçekleştirmek, araştırma grupları oluşturmak ve bilim
insanları ile çalışmalar yapmak.

ç) Dil ve konuşma bozuklukları alanında seminer, çalıştay, kongre ve sempozyum dü-
zenlemek ve bunlara katılmak.

d) Dil ve konuşma terapisti unvanı olan kişiler için ileri düzey uzmanlık kursları dü-
zenlemek.

e) Yapılan araştırma ve uygulama sonucunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları
raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayımlamak, kamuoyunu yazılı
ya da sözlü olarak bilgilendirmek, görüş bildirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık
yapmak.

f) Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin yakınlarına yönelik eğitim programları
düzenlemek ve yürütmek.

g) Dil ve konuşma terapisi alanında ihtiyaç duyulan konularda kamu kurum ve kuru-
luşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin

öğretim elemanlarından bir kişi Rektör tarafından müdür  yardımcısı olarak görevlendirilir.
Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet  eder. Süresi biten müdür
yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde yardımcısının değiştirilmesi için Rek-
töre teklifte bulunabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona
erer. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
b) Merkezi temsil etmek.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararların ve çalışma programlarının uygulan-
masını sağlamak.
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ç) Merkezin tüm çalışmalarını düzenlemek, plan, proje ve merkez programını hazırla-
mak, çalışma programlarının ve raporlarının düzenlenmesini ve uygulanmasını yönetmek.

d) Uygulanan merkez faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak.
e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
f) Merkezin ödenek, idari ve akademik personel ihtiyaçlarını, gerekçesi ile birlikte Rek-

töre bildirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim

elemanları arasından Müdür tarafından teklif edilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç
üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim
Kurulu yılda en az iki kez ve Müdürün çağrısıyla gerektiğinde toplanır. Yönetim Kurulunda
oylamalar açık yapılır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayım faaliyetlerinin

planlanması  konularında karar almak.
b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek.
c) Merkezin bütçesini hazırlamak.
ç) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek.
d) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmaları planlamak ve yürütmek.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını Rektörlüğe sunmak.
f) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel tarafından karşılanır.

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

veya tamamen  Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Ekipman ve demirbaşlar Rektör tarafından Merkez kullanımına ve-

rilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

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

Rektörü yürütür.
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

gelliler 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; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Engelliler Uy-

gulama 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: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

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

birliği ile yurt içinde ve yurt dışında engelli bireylerin sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma
yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, engelli bireylerin sorunlarına karşı duyar-
lılık geliştirmek ve farkındalık oluşturmak, yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için stratejiler
geliştirmek ve uygulamak; bu konular ile ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla iş birliği
içinde bulunmak, kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek, Üni-
versitenin ilgili birim ve bölümlerinin iş birliği ile ve/veya kamu kurumları ya da özel kuru-
luşlarla birlikte projeler yürütmek, engellilik konusunda toplumla Üniversite arasındaki iletişimi
sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Engellilik konusunda Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim,

araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak.
b) Üniversitede öğrenim gören ve çalışan engelli bireyler başta olmak üzere toplumun

tüm kesimlerindeki engelli bireylere yönelik araştırmalar yapmak ve bilimsel veri tabanı oluş-
turmak. 

c) Üniversitenin farklı birimlerinde engellilik konularında yapılan bilimsel çalışmaları
teşvik etmek ve desteklemek; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde engelli hakları ve so-
runları konularını tüm yönleriyle ele alan ders, seminer ve tezler verilmesini sağlamak ve bu
konularda faaliyet gösteren diğer üniversitelerle dayanışmaya girerek etkinliklere akademik
ve idari personel ile öğrencilerin katılımını özendirmek ve gönüllü gruplar oluşturmak. 
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ç) Engellilik konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, kon-
ferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek.

d) Yurt dışındaki benzer merkezlerle iş birliği yapmak, uluslararası toplantılar düzen-
lemek.

e) Engelliler konusunda aydınlatıcı ve bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı
olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

f) Birimler arası iş birliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek adına en-
gelli ve engelli olmayan diğer bireylere eğitim hizmetleri vermek.

g) Engelliliğin önlenmesi yönünde çalışmalar yapmak, engelli bireylerin rehabilitasyon
hizmetlerine ulaşımlarını kolaylaştırmak, sosyal ve mesleki yaşamlarında karşılaştıkları sorun-
ların azaltılması ve günlük yaşam aktivitelerine katılımlarının sağlanması yönünde çalışmalar
yaparak yaşam kalitelerini arttırmak, kendilerine ve ailelerine psikososyal destekte bulunmak.

ğ) Engelli bireylerin sorunları ile ilgili konularda kamu kurumları ve diğer akademik
kurumlar başta olmak üzere ulusal ve uluslararası gönüllü kuruluşlar ve örgütlerle iş birliği
yapmak.

h) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirile-
bilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları ara-
sından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yerine getirir ve Müdürün bu-
lunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. Müdür gerektiğinde yardımcılarının değiştirilmesi
için Rektöre teklifte bulunabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi
sona erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı durumlarda görevi sona
erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin idari işlerini yürütmek.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini

hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak. 
d) Çalışma programlarını yürütmek ve denetlemek.
e) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğre-

tim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görev-
lendirilen üç üye olmak üzere en fazla altı üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlen-
dirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez veya
Müdürün çağrısı üzerine gerektiğinde toplanır. Yönetim Kurulunda oylamalar açık yapılır ve
kararlar oy çokluğuyla alınır.

5 Temmuz 2021 – Sayı : 31532                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Alınan kararların yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma planını hazırlamak, değerlendirmek ve

Rektöre sunmak.
ç) Merkezin bütçe önerisini hazırlamak, personel ve diğer ihtiyaçları belirlemek ve Rek-

töre sunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversitede görevli öğretim elemanları

ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu kurumları veya özel kuruluşların
temsilcileri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen
en fazla yedi üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendi-
rilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma Ku-
ruluna Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu değerlendirmek, eğitim ve araş-

tırma faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak.
b) Engellilik alanında yapılan çalışmalara kaynak ve bilimsel destek sunmak.
c) Engellilik alanında yapılan çalışmalar için faaliyet ve projeler geliştirmek, Merkezin

yürüttüğü faaliyetlere katkı sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları 
MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda ça-

lışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar ya-
pılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından veya bu konuda
uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Ku-
rulu kararı ile belirlenir. Görevi tamamlanan çalışma grubu, görevinin tamamlanmasından sonra
ilgili raporu Müdüre sunar.

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 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 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                              5 Temmuz 2021 – Sayı : 31532



5 Temmuz 2021 – Sayı : 31532 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6010 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6011 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6012 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6013 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA MODELİ ÇERÇEVESİNDE UZUN SÜRELİ 
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karşılığı kiralama 
modeli çerçevesinde uzun süreli kiralama ihalesi yapılacaktır. 

İli : AKSARAY 
İlçesi : MERKEZ 
Mahallesi : TAŞPAZAR 
Caddesi :  
Pafta : L31B15D2C 
Ada No : 7131 
Parsel No : 1 ve 2 
Yüzölçümü : 2.486,00 m2 
Tahmin Edilen (Muhammen) Bedel : 4.433.818,80 - TL. (Dört Milyon Dört Yüz Otuz 

Üç Bin Sekiz Yüz On Sekiz Türk Lirası Seksen 
Krş.) 

Geçici Teminat : 133.015,00 - TL Yüz Otuz Üç Bin On Beş Türk Lira) 
olup, bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil 
etmektedir. 

İşin Adı : Aksaray İli, Merkez ilçesi, Taşpazar Mahallesi, 
7131 Ada 1 ve 2 parsel nolu taşınmaza Yapım 
Karşılığı Uzun süreli Kiralama Modeli kapsamında 
Düğün salonu yaptırılması işi. 

İhale Günü ve Saati : 13/07/2021 - Salı günü saat: 10.00 
İrtibat Tlf - Faks : 0 332 350 87 20-21 - 0 332 353 61 99 
  İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 
A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 

31.05.2021 gün ve 69315 sayılı yazısı ve Vakıflar Meclisinin 20.05.2021 tarih ve 196/202 sayılı 
kararına istinaden; 

1-Toplam sözleşme süresinin 27 (Yirmiyedi) yıl olarak belirlenmesi, 
2-İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlatılması, 
3-Kira bedellerinin; yer teslim tarihinden itibaren inşaat süresi olan 2 (İki) yıl için ilk yıl 

aylık 3.000,00 (Üç Bin) TL alınmasını, 2. yıl bu bedelin TÜFE oranında artış yapılarak 
güncellenmesi, 3 yılının başından itibaren aylık 15.000,00 + İhale artış oranı + önceki iki yılın 
TÜFE artışı alınması, müteakip yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın 
aylık kira bedelinin TÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak 
alınması, 

4-Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 
teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması, 

5-Yüklenici tarafından tüm masrafları karşılanmak üzere; tesislere ait mimari, statik, 
mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, 
İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınmasını müteakip inşaat ruhsatının 
alınması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, 
ilgili belediye, tapu sicil, kadastro ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarda yapılacak her türlü 
işlemlerin giderlerinin karşılanması, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile 
tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınması ve tesisin işletmeye hazır hale getirilmesinin 2 
(İki) yıl içerisinde tamamlanması, 
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6-İhale sonrası olası imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz 
raporundaki kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde değişiklik olması, gelir getirici 
İnşaat alanlarında veya verilen fonksiyonda (Düğün Salonu) artma/değişiklik olması halinde 
ihalede oluşan kira bedellerinde az olmamak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi, 

7-Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka 
amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

8-İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce 
taşınmasın tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve 
yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru 
edildiğinden tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması, 

9-Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı kanunda belirtilen orana kadar olan 
kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde 
aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak yüklenici tarafından defaten İdaremize 
ödenmesi, 

Şartlarıyla, ilgili mevzuat kapsamında ekspertize konu imar planında belirtilen fonksiyona 
(Düğün Salonu) uygun olarak kullanılmak üzere 27 (Yirmi Yedi) yıl süreyle Yapım Karşılığı Kira 
modeli ihalesine çıkarılması işidir. 

B) İhaleye iştirak edecek istekliler; İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Konya 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplantı salonunda toplanacak olan İhale 
Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C) İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Şemsi Tebrizi Mahallesi 
Mevlana Caddesi 1. Vakıf İş Hanı No:33 Kat:3 Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir. İhale dökümanı satış bedeli: 250,00-TL 
olup Vakıf Katılım Konya Şubesinde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına 
(Selçuk V.D. / 5771110612 Vergi No) olan TR02 0021 0000 0020 0004 2000 01 IBAN nolu 
hesabına işin ismi, istekli adı ve vergi/T.C. nosu belirtilerek yatırılacak ve İdareye ibraz edilerek 
İhale dökümanı satın alınacaktır. 

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 6. (altıncı) maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12. (onikinci) maddesi doğrultusunda yukarıda 
belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konya Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim edecektir.(verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 
alınamaz.) 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 
a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, 

elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
b.1.) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2.) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
c.1.) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
c.2.) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat Mektubu: Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya 
Vakıf Katılım Konya Şubesinde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına (Selçuk 

V.D. / 5771110612 Vergi No) olan TR02 0021 0000 0020 0004 2000 01 numaralı hesabına 
yatırılmış (işin ve İsteklinin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 133.015,00-TL (Yüz Otuz Üç Bin 

On Beş Türk Lira) tutarındaki geçici teminat banka dekontu, havale/EFT yapılması halinde 
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce teyit edilmiş havale belgesi. 

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 
uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek: 3) 

g) Banka referans mektubu: Tahmin edilen bedelin %15'a kadar kullanılmamış nakit 
kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka 

referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) İş Deneyim Belgesi: Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi 
itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) 

grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' 

veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin 
Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da 

noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, veya 4734 sayılı 
Kanunun 62/h maddesi kapsamındaki inşaat mühendisi veya mimarın lisans diplomasının aslı 

veya noter onaylı sureti ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti. 
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 

aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 

İnşaat Ruhsat Belgesi, 
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İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 

inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 

Yüklenici Taahhütnamesi (Ek: 5). 

ı) Vergi borcu olmadığı dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 

alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 

ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 

dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili 

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı 

veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 

suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye 

genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen 

belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi 

sunması, 

j) İhalelerden Yasaklılık Durum Formu: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, 

ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

l) Yer Görme Formu: İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe 

uygun Yer Görme Formu (Ek: 7), 

m) Teklif Mektubu: İç zarf: Şekli ve içeriği şartnamenin 11.maddesine göre hazırlanmış ve 

şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun (Ek: 8) konulacağı zarf. 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en 

geç 13/07/2021 tarih ve saat 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

E) İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla 

teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak postada oluşacak gecikmelerden Bölge 

Müdürlüğü sorumlu değildir. 

F) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir 

G) Bu iş için yapılmış olan her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri dâhil tüm giderler 

sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. 

Ğ) İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 5943/1-1 
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RAY DEVRELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE FAZ KARTI,  
GÜÇ KARTI VE DECODER I-II KARTLARI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No  :  2021/335602 
1 -İdarenin: 
a) Adresi  :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hacı Bayram 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 06330 Gar-
Altındağ/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (312) 520 43 61- 43 11 / 0 (312) 520 62 11 
c) Elektronik Posta Adresi  :  satinalma@tcdd.gov.tr 
2 -İhale konusu malın 
     adı ve miktarı  :  Ray devrelerinde kullanılmak üzere Faz Kartı, Güç Kartı 

ve Decoder I-II Kartları Temini İşi. 
3 -Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

4 -Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 30/07/2021 Cuma günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

5 -İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 100,00 TL. bedelle temin edilebilir. 

6 -Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 -Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 
 5970/1-1 

—— • —— 
525 ADET YÜK VAGONUNU KUMLAMA VE BOYAMA HİZMET ALIMI İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/386660 
1-İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71529- 0312 309 13 53/65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2-İhale konusu malın adı ve miktarı: Şirketimiz parkında mevcut muhtelif tipteki 525 adet 

yük vagonunu kumlama ve boyama işi hizmet alımı 
3-İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacı Bayram Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-Altındağ-ANKARA / TÜRKİYE 

4-Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5-Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
27/07/2021 günü saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6-İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü 1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 5999/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

2020 yılı gayri safi geliri 1.186.669,48.-TL olan birinci sınıf Beşiktaş Yirmidokuzuncu 

Noterliği 31.08.2021 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 5989/1-1 

—— • —— 
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 

Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/ 

PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 
ADET 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Patoloji Anabilim Dalı Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Kulak Burun Boğaz 

Hastalıkları Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Kalp ve Damar Cerrahisi 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

İç Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Patoloji Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Dermatoloji Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Nöroloji Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü 

İlk ve Acil Yardım 

Programı 

*Öğr. Gör. 

Dr. 
1 
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Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 

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

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 

cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 

yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında 

hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-181) 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 

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

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 

fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 

dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna (Yazarlar Sok. 

No: 17 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 273 26 90) teslim etmeleri gerekmektedir.  

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların; 

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

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

cüzdanı fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 

1 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna (Yazarlar 

Sok. No: 17 Esentepe/Şişli/İstanbul Tel: (212) 273 26 90) teslim etmeleri gerekmektedir. 

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların; 

İlk Başvuru Tarihi : 05 Temmuz 2021 

Son Başvuru Tarihi : 26 Temmuz 2021 

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 04 Ağustos 2021 

Giriş Sınavı Tarihi-Saat : 10 Ağustos 2021 Saat:14:00 

Sonuç Açıklama Tarihi : 19 Ağustos 2021 

Giriş Sınavı Sınav Yeri : T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yazarlar Sok.     

No: 17 Esentepe-Şişli-İSTANBUL 

Sınav Sonucunun Açıklanacağı  

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

* Özel Şartlar : Tıp Fakültesi Mezunu Olmak ve Alanında 5 yıl 

tecrübeli olmak 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

 5806/1-1 
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları 
sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 
gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. 
Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate 
alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak 
olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi 
yapılacaktır. 

a) Öğretim Üyeleri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi  
2. Doktora belgesi 
3. Doçentlik belgesi 
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 
6. Resimli öz geçmiş 
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
Aranılan Nitelikler: 
1.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 
yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 
bir puan almış olmak. 

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama 
kriterlerini sağlamış olmak. 

b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1.İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 
2.Resimli öz geçmiş 
3.1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
4.Yabancı dil sınav sonuç belgesi 
5.Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript 
6.ALES sonuç belgesi 
7.Nüfus cüzdanı sureti 
8.Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi 
9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir 

belge. 
Aranılan Nitelikler: 
1.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması. 
2.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 
3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 
puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 
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b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 
80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

Fakülte/Enstitü 

Yüksekokul 
Bölüm/Ana Bilim Dalı/Program Unvan Adet Aranan Nitelikler 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Ortopedi ve Travmatoloji 

Hastalıkları Ana Bilim Dalı 

Prof. 1 

Ortopedi ve travmatoloji ana bilim dalında 

doçent unvanına sahip olmak. 

Ortopedi ve travmatoloji alanında 

uluslararası düzeylerde akademik araştırma 

yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli 

yayın üretebilmek.Ortopedik onkoloji 

alanında eğitici düzeyde deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Prof. 1 

İç hastalıkları ana bilim dalında profesör 

unvanına sahip olmak. İç hastalıkları 

alanında uluslararası düzeylerde akademik 

araştırma yapabilmek ve araştırmalarından 

nitelikli yayın üretebilmek.Endokrinoloji ve 

metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı 

olmak. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Ana Bilim Dalı 

Prof. 1 

Kadın hastalıkları ve doğum ana bilim 

dalında doçent unvanına sahip olmak. 

Kadın hastalıkları ve doğum alanında 

uluslararası düzeylerde akademik araştırma 

yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli 

yayın üretebilmek. Jinekolojik onkoloji yan 

dal uzmanlığına sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Göz Hastalıkları Ana Bilim 

Dalı 

Prof. 1 

Göz hastalıkları ana bilim dalında doçent 

unvanına sahip olmak.Göz hastalıkları 

alanında uluslararası düzeylerde akademik 

araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından 

nitelikli yayın üretebilmek.Yetişkin ve çocuk 

glokom cerrahisi konularında deneyimli 

olmak ve bu alanda ağırlıklı yayınlara sahip 

bulunmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Üroloji Ana Bilim Dalı 
Prof. 1 

Üroloji ana bilim dalında profesör unvanına 

sahip olmak.Androloji alanında deneyime 

sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri Bölümü 

Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı 
Prof. 1 

Moleküler biyoloji ve genetik lisans 

diplomasına ve biyofizik alanında doçent 

unvanına sahip olmak.Tıp fakültesinde görev 

yapma deneyimi olmak. Uluslararası 

düzeylerde araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 
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İşletme 

Fakültesi 
Maliye Bölümü Prof. 1 

Maliye bölümü doktora mezunu olmak. 

Bütçe ve mali planlama alanında uluslararası 

projelerde görev almış olmak. 

İşletme 

Fakültesi 
İşletme Bölümü Prof. 1 

Muhasebe alanında doçent unvanına sahip 

olmak.Denetim, muhasebe, finansal 

piyasalar, finansal raporlama ve kripto 

paralar konularında araştırmaları ve nitelikli 

yayınları olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji Bölümü 

Öğretim Üyesi 

(Prof., Doç., Dr. 

Öğretim Üyesi) 

1 

Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak. Klinik 

psikoloji, deneysel/bilişsel psikoloji veya 

bilişsel bilimler alanlarından birinde doktora 

yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Odyoloji Bölümü 

Öğretim Üyesi 

(Prof., Doç., Dr. 

Öğretim Üyesi) 

2 

Dil ve konuşma bozuklukları (terapisi) veya 

odyoloji alanında lisans veya yüksek lisans 

veya doktora derecesine sahip olmak veya 

Kulak-Burun-Boğaz alanında tıpta uzmanlık 

derecesine sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü 

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 
Doçent 1 

Kardiyoloji ana bilim dalında doçent 

unvanına sahip olmak. Kardiyoloji alanında 

uluslararası düzeylerde akademik araştırma 

yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli 

yayın üretebilmek.Akut  perikardit 

sınıflamasında elektrokardiyografik sınıflama 

ve akut miyoperikarditte klinik değerlendirme 

konularında çalışmalara sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri Bölümü 

Anatomi Ana Bilim Dalı 
Doçent 1 

Doçentliğini anatomi alanından almış 

olmak.Tıp doktoru olmak.Uluslararası 

düzeylerde araştırma yapabilmek ve 

araştırmalarından nitelikli yayın 

üretebilmek.Deney Hayvanları Uygulama ve 

Etik Kursu Sertifikasına sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü 

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 
Doçent 1 

Kardiyoloji ana bilim dalında doçent 

unvanına sahip olmak.Kardiyoloji alanında 

uluslararası düzeylerde akademik araştırma 

yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli 

yayın üretebilmek.Transkatater aort kapak 

implantasyonu, kardiyak görüntüleme ve 

karotis girişimleri alanlarında bilimsel 

çalışmaları olması. 

İşletme 

Fakültesi 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Ekonometri alanında yüksek lisans veya 

doktora yapmış olmak. Ekonometri, iktisat, 

lojistik yönetimi veya uluslararası ticaret ve 

lojistik bölümlerinin sayısal derslerine ilişkin 

eğitim deneyimine sahip olmak.Uluslararası 

ticaret ve lojistik veya lojistik yönetimi 

bölümlerinde en az 3 yıl İngilizce ders vermiş 

olmak. 
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İşletme 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Siyaset, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi alanlarından birinde doktora 

derecesi sahibi olmak. Sivil toplum, kadın 

çalışmaları, nitel araştırma yöntemleri 

konularında araştırmaları/çalışmaları olmak 

ve ders verebilmek. 

İşletme 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Siyaset, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi alanlarından birinde doktora 

derecesi sahibi olmak.Yasama siyaseti, 

karşılaştırmalı siyasi kurumlar, nicel 

araştırma yöntemleri konularında 

araştırmaları/ çalışmaları olmak ve ders 

verebilmek. 

Tıp Fakültesi 

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Ana Bilim Dalı 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim 

dalında uzman unvanına sahip olmak. 

Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında 

uluslararası düzeylerde akademik araştırma 

yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli 

yayın üretebilmek.Çocuk kardiyolojisi yan dal 

uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri Bölümü 

Fizyoloji Ana Bilim Dalı 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Fizyoloji ana bilim dalında doktora yapmış 

olmak.Fizyoloji alanında uluslararası 

düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek 

ve araştırmalarından nitelikli yayın 

üretebilmek.Deney hayvanı kullanım 

sertifikası sahibi olmak, moleküler teknikler 

ve fizyolojideki uygulama alanları ile ilgili 

sertifikası olmak, performans testleri ile ilgili 

sertifikası olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü 

Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Nükleer tıp uzmanı unvanına sahip 

olmak.Nükleer tıp alanında uluslararası 

düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek 

ve araştırmalarından nitelikli yayın 

üretebilmek. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Genel cerrahi uzmanı unvanına sahip 

olmak.Deney Hayvanları Uygulama ve Etik 

Kursu Sertifikası sahibi olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 
Yazılım Mühendisliği Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Üniversitelerin yazılım mühendisliği, 

bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri 

veya bilişim alanındaki bir lisans veya 

yüksek lisans programından mezun olmak. 

Yazılım mühendisliği, bilgisayar 

mühendisliği, bilgisayar bilimlerinden veya 

bilişimle ilgili bir alandan doktora derecesine 

sahip olmak. 
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Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek Yüksek 

Okulu 

İlk ve Acil Yardım Programı 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Kulak-Burun-Boğaz alanında tıpta uzmanlık 

derecesine sahip olmak. Otonöroloji ve 

pediatrik otorinolaringoloji alanlarında 

bilimsel çalışmaları bulunmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji Bölümü 

Dr. Öğretim 

Görevlisi 
1 

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup sosyal 

psikoloji alanında doktora yapmış 

olmak,istatistik ve sosyal psikoloji 

konularında ders verme deneyimine sahip 

olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık Bölümü 

Dr. Öğretim 

Görevlisi 
1 

Üniversitelerin  İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz 

Dilbilimi Bölümlerinin birinden mezun olup 

Çeviri Bilim (İngilizce) , İngiliz Dili ve 

Edebiyatı veya herhangi bir sosyal bilimler 

alanında yüksek lisans yapmış, Çeviri Bilim 

(İngilizce) İngiliz Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz 

Dilbilimi alanlarının birinde doktora yapmış 

olmak Üniversitelerde en az 10 yıl İngilizce 

ders vermiş olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Üniversitelerin bilişim sistemleri 

mühendisliği, yazılım mühendisliği ya da 

bilgisayar mühendisliği bölümlerinden lisans 

derecesine sahip olmak ve belirtilen üç 

bölümden birinde yüksek lisans programına 

kayıtlı olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

İnşaat mühendisliği bölümü mezunu olup 

yapı ana bilim dalında tezli yüksek lisans -

doktora yapıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Beslenme ve diyetetik alanında doktora 

yeterlilik sınavını başarılı ile tamamlamış 

olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Ameliyathane Hizmetleri 

Programı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Hemşirelik lisans eğitimi almış olmak. Tezli 

yüksek lisansını hemşirelik alanında yapmış 

olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi Programı 
Öğretim 

Görevlisi 
1 

Fizyoterapi lisans mezunu olmak tezli 

yüksek lisansını fizyoterapi alanında yapmış 

olmak. En az on yıllık fizyoterapi mesleki 

tecrübesi bulunmak. 

 5871/1-1 
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili 

maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul Ayvansaray 

Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış 

olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. 

PROFESÖR KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER. 

1-Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvurdukları Anabilim Dalını belirten 

dilekçe, 

2-YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi. 

3-Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisi 

4-İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5-Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması 

zorunludur.) 

6-Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora mezuniyet ve doçentlik belgesi 

(Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet 

belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.) 

7-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf) 

8-Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı 

“Resmi Kuruma” hitaben alınan belge) 

9-Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti. 

10-Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan 

alacakları onaylı hizmet belgesi. 

11-Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve PDF formatında 6 adet 

USB flash bellek. 

12-Üniversitemiz web sayfasında yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik 

Yükseltme ve Atama Esasları uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosunu 

hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir. 

DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

1-Başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe. 

2-YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi. 

3-Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi, 

4-İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5-Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması 

zorunludur.) 

6-Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora ve doçentlik mezuniyet belgesi 

(Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet 

belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.) 

7-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf) 
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8-Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı 

“Resmi Kuruma” hitaben alınan belge) 

9-Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti. 

10-Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan 

alacakları onaylı hizmet belgesi. 

11-Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve PDF formatında 4 adet 

USB flash bellek veya CD 

12-Üniversitemiz web sayfasında yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik 

Yükseltme ve Atama Esasları uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosunu 

hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir 

13-YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı 

Dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 85) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak 

olan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için geçerlidir.) 

Birimi 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı/ 

Program 

Unvanı Adedi Özel Şartlar 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

Grafik Tasarım 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sanatta Yeterlilik/Doktorasını Grafik, 

Grafik Tasarım veya Görsel İletişim 

Tasarımı alanında yapmış olmak. 

İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sanatta Yeterlilik/Doktorasını İç 

mimarlık, İç mimarlık ve Çevre 

Tasarımı veya Mimarlık alanında 

yapmış olmak. 

Radyo, 

Televizyon ve 

Sinema 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sinema TV alanında Sanatta 

Yeterliliğini almış olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi Profesör 1 
Doçentliğini İktisat Teorisi alanında 

almış olmak. 

Psikoloji 

(Türkçe) 

Profesör 1 
Doçentliğini Psikoloji alanında almış 

olmak. 

Profesör 1 
Doçentliğini Psikiyatri alanında almış 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Üstün Zekâlıların Eğitimi 

alanında yapmış olmak. 

Psikoloji 

(İngilizce) 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Psikoloji alanında yapmış 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Bilgisayar veya Yazılım 

Mühendisliği alanında yapmış olmak. 

Yazılım 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği 

alanında yapmış olmak. 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Görüntüleme 

Teknikleri 

Doçent 1 
Doçentliğini Plastik, Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi alanında almış olmak. 
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BAŞVURU ADRESİ: 

Doktor Öğretim Üyesi Başvuruları için: 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Balat Yerleşkesi 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Kazlıçeşme Yerleşkesi 

Mühendislik Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi 

Plato Meslek Yüksekokulu/Kazlıçeşme Yerleşkesi 

Profesör ve Doçent Başvuruları için: 

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı / Kazlıçeşme Yerleşkesi 

Başvurular şahsen ya da kargo yolu ile kabul edilecektir. 

BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ : 05.07.2021 

SON BAŞVURU TARİH : 19.07.2021 

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ : www.ayvansaray.edu.tr 

 5924/1/1-1 

—— • —— 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 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 aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi 

ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış 

olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen ve posta yoluyla 

başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. 

Birimi 

Bölüm/ 

Anabilim 

Dalı/ 

Programı 

Unvanı Adedi Özel Şartlar 

ALES 

Puanı 

(En az) 

YDS 

(Eşdeğer 

Puan Şartı 

En az) 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Optisyenlik 
Öğr. 

Gör. 
1 

Tıp Fakültesi mezunu 

olup, Göz Hastalıkları 

alanında uzmanlığını almış 

olmak. 

70 - 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Öğr. 

Gör. 
1 

Diş Hekimliği Fakültesi 

mezunu olmak veya Diş 

Hekimliği uzmanlık 

alanlarının birinde 

uzmanlığını almış olmak. 

70  
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Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil 

Havacılık ve 

Kabin 

Hizmetleri 

Öğr. 

Gör. 
1 

Hava Trafik Kontrol, Uçak 

Mühendisliği, Uçak Gövde 

Motor Bakım, Havacılık 

Elektroniği ve Pilotaj 

bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olup, tezli 

yüksek lisansını yapmış 

olmak. 

70  

Çocuk 

Gelişimi 

Öğr. 

Gör. 
1 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

veya Çocuk Gelişimi 

mezunu olup, tezli yüksek 

lisansını yapmış olmak. 

70  

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN 
BELGELER. 

1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe. 
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
3. Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi 
4. İki Adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
5. Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması 

zorunludur.) 
6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet ve uzmanlık/doktora belgesi (Diplomanın aslı 

veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet 
çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.) 

7. Lisans transrkript belgesinin okul onaylı aslı ya da fotokopisi. 
8. ALES Sonuç Belgesi (ALES’den muaf olanlar için zorunlu değildir. Kontrol Kodu ve 

Doğrulama Kodu yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.) 
9. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 
10. Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul 

edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge) 
11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf) 
12. Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı 

“Resmi Kuruma” hitaben alınan belge) 
13. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti. 
14. SGK Hizmet Dökümü. 
Başvurular şahsen ya da kargo yolu ile kabul edilecektir. 
SINAV TAKVİMİ 
İlan Tarihi : 05.07.2021 
Son Başvuru Tarihi : 19.07.2021 
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 27.07.2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 29.07.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 30.07.2021 
BAŞVURU ADRESİ: Plato Meslek Yüksekokulu/Kazlıçeşme Yerleşkesi 
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.ayvansaray.edu.tr 
 5924/2/1-1 
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 
Atanma Yönergesi’ne Üniversitemiz web sitesi (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler 
bölümünden ulaşılabilir. 

Doçent ve Profesör kadroları daimi statüde olup adayların; 2547 sayılı Kanun’un 24. ve 
26. maddesinde belirtilen şartlara, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise 
2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine ve 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen genel 
şartlara haiz olmaları gerekmektedir. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönergesi’nin “Doçentlik Kadrosuna Atanma Başvuru Kriterleri” başlıklı 11. Maddesinin 3. 
Fıkrasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavına ilişkin; doçentlik unvanını Üniversitelerarası 
Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için 
Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaktır. Bu 
sınavdan başarılı olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır. 

İlanda yer alan unvanlar için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde 
belirtilen yabancı dil koşuluna ilişkin KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden yabancı dil 
puanı başarı koşulunun sağlanması ve Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör 
örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör 
örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir. 

İlan edilen Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna ise Doçentler 
başvuramaz. 

İSTENİLEN BELGELER 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın web sitesi matbu formlar modülünde yer 

alan “Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi” ile özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, 
hizmet belgesi, yabancı dil belgesi, lisans-yüksek lisans-doktora belgesi, profesör ve doçent 
kadroları için doçentlik başarı belgesi, puanlama tablosu ve yayın listesinden oluşan başvuru 
dosyası ile aynı belgelerle birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 
6 adet [1 fiziksel+6 dijital (Flash Bellek)], Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet 
[1 fiziksel + 4 dijital (Flash Bellek)], bilimsel yayın dosyalarını ekleyerek Üniversitemiz Personel 
Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir 26.07.2021 
tarihinden sonra şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı 
ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması 
gerekmektedir. 

NOT: 2547 sayılı Kanun’un Ek-38. Maddesi uyarınca belirlenen %20 kotası ile başvuru 
yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

Duyurulur. 
İLAN RESMÎ GAZETE TARİHİ : 05.07.2021 
İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 05.07.2021 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 26.07.2021 

S
N 

BÖLÜM ANABİLİM DALI 
KADRO 
UNVANI 

ADET AÇIKLAMA 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

1 
KLİNİK 

BİLİMLER 

AĞIZ, DİŞ VE 
ÇENE 

RADYOLOJİSİ 
PROFESÖR 1 Bruksizm üzerine çalışmış olmak. 

2 
KLİNİK 

BİLİMLER 
PERİODONTOLOJİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Kronik Periodontitisli Hastalar üzerine çalışmış 
olmak. 
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EĞİTİM FAKÜLTESİ 

3 
EĞİTİM 

BİLİMLERİ 

REHBERLİK VE 
PSİKOLOJİK 

DANIŞMANLIK 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında 
lisans mezunu olmak. Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Anabilim Dalında yüksek lisans ve 
doktora yapmış olmak. Ergenlerde Okul 
Tükenmişliği, Risk Alma Davranışı ve 
Saldırganlık konularında çalışma yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

4 FİZİK GENEL FİZİK 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Fizik lisans mezunu olmak. Fizik Anabilim 
Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. 
Elektron ve İyon Spektroskopisi konusunda 
çalışma yapmış olmak. 

5 MATEMATİK 
ANALİZ VE 

FONKSİYONLAR 
TEORİSİ 

DOÇENT 1 

Matematik bölümü mezunu olmak. Analiz ve 
Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalında yüksek 
lisans ve doktora yapmış olmak, Matematik Bilim 
Alanında doçent unvanı almış olmak. 
Toplanabilme Teorisi, Modülüs Monksiyonları, 
Quasi Cauchy Dizileri, Lacunary Yakınsallık ve 
Lacunary Toplanabilme konularında çalışmaları 
olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

6 İŞLETME 
MUHASEBE VE 

FİNANSMAN 
PROFESÖR 1 

İşletme Bölümü lisans mezunu olmak. İşletme 
Anabilim Dalında yüksek lisans ve Maliye ve 
Finansman Anabilim Dalında doktora yapmış 
olmak. Muhasebe Bilim Alanında doçent unvanı 
almış olmak. Türkiye Finansman ve Muhasebe 
Standartları, Kalkınma Ajansları Muhasebe 
Düzeni ve Denetimi konularında çalışmaları 
olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

7 
DAHİLİ TIP 
BİLİMLERİ 

NÖROLOJİ 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Tıpta Uzmanlık Eğitimini Nöroloji alanında 
yapmış olmak. Nadir Hastalıklar konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI 

8 
TÜRK 

MÜZİĞİ 
TÜRK MÜZİĞİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Türk Sanat Müziği Programı lisans mezunu 
olmak. Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış 
ve Ud çalgısı üzerine çalışmaları olmak. 

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

9 
SAĞLIK 
BAKIM 

HİZMETLERİ 
YAŞLI BAKIMI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. 
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında yüksek 
lisans ve doktora yapmış olmak. Karaciğer 
Toksisitesi ve Diyabet konularında çalışmaları 
olmak. 

NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

10 
MÜLKİYET 

KORUMA VE 
GÜVENLİK 

İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 
lisans mezunu olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. İş 
Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

 5919/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosistemi

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Veri Analizi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Teknolojik Boyarmaddeler ve Malzemeler Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.




