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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HAYAT BOYU ÖĞRENME 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayat

Boyu Öğrenme 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; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayat Boyu

Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (BAİBÜ): Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
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ç) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal 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) Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırmak.
b) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin ilgi duydukları bilimsel alanlarla

ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim adamlarından almasını sağlamak.
c) Herhangi bir alanda mevcut müfredatın ötesinde bilgi sahibi olmak isteyen öğrenci-

lere bu bilgiyi sağlamak.
ç) Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken yapılacak hataların önceden giderilmesi

ve bu yolla oluşabilecek kaynak dağılımı ve emek piyasası problemlerini ortadan kaldırmada
katkı sağlamak.

d) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili tüm Üniversite mensuplarına uygulama
ve araştırma yapma imkânı sağlamak.

e) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda akademik, bilimsel, nesnel ve esas kay-
naklara dayalı olarak çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

f) Yaşlılıkla ilgili tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla araştırmalar yapmak, yerel ve
evrensel sorunlara çözümler geliştirmek.

g) Ülkemizde yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda olumlu bir tutumun yerleş-
mesini sağlamak için ulusal ve uluslararası düzeyde panel, çalıştay, konferans ve sempozyum
gibi bilimsel etkinliklerde bulunmak.

ğ) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda, tazelenme eğitimi gibi kalıcı etkileri
olan eğitim programları düzenlemek.

h) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş birliği ile yurt içinde ve yurt dı-
şında aile ve toplum sorunlarıyla ilgili geçmişten günümüze kadar sosyal, ekonomik, siyasal,
kültürel ve hukuki konular başta olmak üzere her alanda araştırma yapmak, eğitime yönelik
faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemek ve bilimsel araştırmalar
yaparak bunların yayımlanmasını sağlamak.

ı) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile bağlantılı bilgi birikimini ilgili şahıs, kurum
ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygu-
lama esaslarını belirlemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz
yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere, Üniversitede eğitim-öğretim yapılan

tüm bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında eğitsel faaliyetler düzenlemek.
b) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin, bilimsel düşünceyi ve bilgiyi pe-

kiştirmesi ve beceri geliştirmesi için Üniversite dışında alan dersleri ve geziler düzenlemek.
c) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere laboratuvar çalışmaları, konferanslar

ve çalıştaylar düzenlemek.
ç) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrenciler için ulusal ve uluslararası kuruluşlar

ile iş birliği ve ortak projeler yapmak. 
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d) Üniversite öğretim elemanlarının desteği ile yaşam boyu eğitim kapsamında fiziksel
ve mental olarak aktif yaşamayı hedefleyen uzun süreli eğitim programları ve faaliyetleri dü-
zenlemek.

e) Amaçları ve faaliyetleri itibarıyla Merkez ile benzerlik arz eden ulusal ve uluslararası
enstitü, araştırma merkezi ve vakıf gibi kuruluşlarla fikri ve kültürel ilişkiler kurmak.

f) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda telif ve tercüme eserlerinin kronolojik
ve sistematik dökümünü yapmak ve bunları dil, düşünce ve içerik açısından analitik olarak in-
celeyerek toplumun hizmetine sunmak.

g) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda ana kaynakları ve her türlü eseri topla-
yarak bir arşiv kurmak.

ğ) Merkezde yapılan araştırmaların sonuçlarını yazılı ve görsel kayıt materyalleri ara-
cılığıyla hem akademik çevrelere hem de kamuya aktarmak.

h) Merkezin amaçlarına yönelik akademik veya popüler ilgiyi artırmak için yaşlılık ve
aktif yaşlanma ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarıyla iş birliği yapmak
ve belgesel ve benzeri materyaller hazırlamak.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve dışındaki ilgili kurum ve kuruluş-
larla iş birliği yapmak ve gerektiğinde bu kuruluşlardan destek almak.

i) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda geniş kitlelerin ilgisini çekmek için üni-
versitelerle ortak konferanslar düzenleyerek, yaşlılığa ilişkin yerel değerlerin tanıtılmasını sağ-
lamak.

j) Ailenin toplum yaşantısındaki konumunun korunması ve iyileştirilmesine yönelik et-
kinlikler yaparak, bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığını iyileştirmek, bu doğrultuda Bolu Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
ile iş birliği 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 üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi,
süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından
en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları;
Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder.

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

ve bu Kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.
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ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-
lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından Üniversite öğretim

elemanları arasından görevlendirilen en az 6 en fazla 10 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üye-
lerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bit-
meden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün
daveti üzerine, en az ayda bir defa üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek.
b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektöre sunmak.
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendir-

mede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur.
(2) Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan ve uzmanlıklarından

yararlanılabilecek, Üniversiteden ve istekleri halinde diğer üniversitelerden, kamu kurum ve
kuruluşlarından, özel sektörden kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla otuz üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdürce belirlenen bir tarihte, Müdürün
başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulun-

mak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniver-

sitesi 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, İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim

organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul

veya meslek yüksekokullarını,

b) Çocuk: On sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite (İEÜ): İzmir Ekonomi Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; doğum öncesinden başlayarak çocuğun gelişimini

desteklemek, toplumun ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler sunmak ve bu kapsamda İEÜ’de görev

yapan uzmanların desteği ile hem akademik hem de sosyal sorumluluk projeleri yürütmektir. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çocuk ve çocuğun gelişimi konularında İEÜ’nün ilgili akademik birimlerinin eğitim,

öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak.
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b) 0-18 yaş aralığında bulunan tüm bireyler (normal gelişim gösteren, özel gereksinimi
olan, korunmaya muhtaç, dezavantajlı grupta yer alan ve benzeri)  için ayrım gözetmeksizin
onların tüm gelişimini destekleyici çalışmalar yürütmek.

c) Çocuklar için destekleyici programlar geliştirmek, aileye, eğitimcilere, öğrencilere
ve topluma hizmet sağlamak amacıyla çocuk gelişimi alanında; eğitim, uygulama ve araştırma
hizmeti sunmak.

ç) Üretilen çalışmalarda ve projelerde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ku-
rum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla bilimsel iş birliği çerçevesinde çalışmalar yü-
rütmek.

d) Çocuk gelişimi alanında ulusal ya da uluslararası projeler yürütmek amacıyla farklı
disiplinlerden uzmanların, öğrencilerin bir araya gelmesini sağlamak.

e) Yürütülen projelerin, araştırmaların ve gözlemlerin sonuçlarını, çocukların yüksek
yararını gözeterek farklı platformlarda ilgili uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla
paylaşmak.

f) Çocuk gelişimi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sem-
pozyum, konferans, seminer, çalıştay gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek.

g) Çocuğun gelişiminin bir bütün olduğu düşüncesi ve bunun en önemli parçalarından
biri olan ailenin gelişiminin ve desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle anne-
baba okulu ile ailelerin gelişimlerini ve ihtiyaçlarını desteklemek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; İEÜ’de görev yapan ya da İEÜ’nün bulunduğu
bölgede ikamet eden ailelerin çocuklarını gönderebilecekleri bir anaokulu oluşturarak hem on-
ların ihtiyaçlarını karşılamak hem de öğrencilere uygulama okulu kazandırmak.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında danışmanlık hizmetleriyle eğitimcilere hizmet
içi eğitimler düzenlemek, öğrencilerin alanlarında gelişimlerini zenginleştirecek eğitimler plan-
lamak.

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, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda deneyimli olan
İEÜ öğretim elemanları arasından Rektör tarafından önerilir ve Mütevelli Heyet onayı ile üç
yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, İEÜ’de görev
yapan, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili deneyimi olan öğretim elemanları arasından en fazla
iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda ye-
rine görevlendirdiği müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün
altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer.
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(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda eylem

planları hazırlamak, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve denetlemek.

ç) Merkezin ödenek ve kadro gereksinimlerini, bütçe ile ilgili önerilerini ve ilgili diğer

konuları saptayarak gerekçesiyle birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkin biçimde gerçekleştirilmesi için

Üniversitenin akademik birimleriyle iş birliği içinde çalışmayı sağlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği içinde ortak proje önerilerini Yönetim Ku-

ruluna sunmak.

f) Merkez bünyesindeki tüm birimlerin eşgüdüm içinde, etkin ve nitelikli biçimde ça-

lışmalarını sağlamak.

g) Merkezin faaliyetleri hakkındaki raporu, her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak.

(4) Müdür; Merkezin amacı doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütül-

mesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ayrıca tüm bu konularda ge-

rekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı/yardım-

cıları ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili deneyimi olan İEÜ öğretim elemanları ve/veya Mer-

kezin faaliyet alanlarında deneyimli İEÜ personeli arasından Rektör tarafından üç yıl için gö-

revlendirilen en az iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Mütevelli Heyet üyeleri ta-

rafından belirlenen bir kişi oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Süresi

biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine

kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Müdürün görevlendir-

diği Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu toplantılarında bu Kurulun sekreterliğini yapar.

(2) Yönetim Kurulu, başkanın daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılımı

ile ayda en az bir defa toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün

oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Başkanın yoklu-

ğunda bu görevi başkana vekâlet eden Müdür Yardımcısı üstlenir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin işleyişi konusunda politika ve stratejileri belirlemek.

b) Merkezin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim etkinliklerinde ve araştırma-

larda kullanımına yönelik ilke ve esasları belirlemek, ayrıca gerek duyulduğunda bu konularda

Müdüre görüşlerini bildirmek.

c) Merkezin yürüteceği faaliyetler ile ilgili ihtiyaç duyulan personelin çalışma esaslarını

belirlemek.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak olan çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendiri-

lecek üyeleri tespit etmek.

d) Merkezin amacına uygun araştırma, proje ve eğitim müracaatlarını inceleyerek karara

bağlamak.
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e) Çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak.

f) Müdür tarafından sunulan Merkezin ödenek ve kadro gereksinimleri, bütçe, yurt içi-

yurt dışı kuruluşlar ile iş birliği ve ortak proje önerileri ve ilgili diğer konulara ilişkin önerileri

değerlendirerek Rektörlüğe sunmak üzere karara bağlamak. 

g) Merkezin faaliyetleri hakkında Müdür tarafından hazırlanan yıllık raporu ya da gerek

duyulduğunda talep edilecek raporları değerlendirerek sonuçlarını Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkez faaliyetlerinin yerine getirilmesi için kaynak sağlama konusunda çalışma-

larda bulunmak.

h) Rektörlüğün onayını alarak, yıllık faaliyet raporunda yer almayan konularda etkin-

liklerin başlatılmasına karar vermek.

ı) Yıllık olarak veya gerektiğinde Danışma Kurulundan görüş ve öneri talebinde bu-

lunmak.

i) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli İEÜ’nün ve/veya istekleri halinde; diğer üniversitelerden öğretim elemanları

ve/veya Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun

önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla otuz üyeden oluşur. Bo-

şalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Sü-

resi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak ya da Yönetim Kurulunun gerek

duyduğu durumlarda olağanüstü olarak toplanır. Toplantılara Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuru-

luna önerilerde bulunmak.

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

değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2016 tarihli ve 29765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda

ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine aşağıdaki

fıkralar eklenmiştir.

“(6) Özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır.

Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun

kararıyla uzatılabilir: 

a) Öğrencinin, Üniversiteye yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde

tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın

ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu ra-

poru ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu

yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin Üniversite yönetim

kurulunun teklifinin olması.

(7) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler,

özel öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.  

“Kayıt dondurma/izin”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi, beşinci,

altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,00 olan öğ-

renciler için en fazla 10 AKTS kredilik ders,” 

“(5) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü 30 AKTS kredilik derstir. Gerekçeli

durumlarda bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.

Öğrenciler başarısız oldukları ve almadıkları alt sınıf derslerine öncelikle kayıt yaptırmak zo-

rundadır.

(6) Son sınıf öğrencilerine asgari ders yükü ve kredi sınırlaması uygulanmaz.”

“(8) Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki

tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının (AGNO) en az 3,00 olması şartı ile

bulunduğu yarıyıl/yıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’sine kadar bir üst

yarıyıl/yıldan ders alabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.
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“Program dışı sosyal seçmeli dersler”  

MADDE 5 – Aynı yönetmeliğin 32 nci maddesinin yedinci fıkrası, dokuzuncu fıkrası-

nın (a) bendi, on beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fık-

ralar eklenmiştir. 

“(7) Ara sınav uygulanan derslerde ara sınavların tarih gün ve saatleri dersi veren öğ-

retim elemanlarının önerileri alınarak akademik takvime göre bölüm başkanlıkları tarafından

düzenlenir. Dekanlıklarca Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) ve Üniversitenin web sayfasında

ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.”

“a) Yarıyıl sonu sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ilgili bölümler/dersin bağlı olduğu

birim tarafından akademik takvimde ilan edilen zamana göre düzenlenir. Dekanlıklarca Öğrenci

Bilgi Sisteminde (OBS) ve Üniversitenin web sayfasında ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına gönderilir.”

“(15) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler veya mezuniyetleri

için tek dersi ve stajı kalan öğrenciler dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip

eden bir ay içinde açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan

veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aran-

madan en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.”  

“(16) Ek sınav: Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan

mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı bu-

lunan başarısız oldukları bütün dersler için verilen ek final ve bütünleme sınavlarıdır.

(17) Sınav evrakları en az beş yıl süreyle saklanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) S Notu (yeterli), harf notu verilmeyen başarılı olarak değerlendirilen derslerde ve-

rilir.

b) U Notu (yetersiz), harf notu verilmeyen başarısız olarak değerlendirilen derslerde

verilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü

yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/7/2016 29765

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/10/2017 30211
2- 7/2/2018 30325
3- 1/10/2018 30552
4- 3/7/2019 30820
5- 26/1/2020 31020
6- 4/10/2020 31264
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 6673 

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

 
 6615 
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İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6582 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6584 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6586 
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İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6589 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6591 

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

 
 6579 
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6606 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6657 

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

 
 6674 
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İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 6612 

—— • —— 
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 6685 

—— • —— 
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 6608 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
1 ADET FLOW SİTOMETRE CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 20 inci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No: 2021/417824 1 ADET FLOW SİTOMETRE CİHAZI Alımı 
1.İdarenin : 
a)Adı :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire  Başkanlığı 
b)Adres  :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire  Başkanlığı 

Gençlik Cad. No:12 Bornova/İZMİR 
c) Telefon :  232 311 21 66 – 232 311 20 14 
ç) Belgegeçer  :  232 388 10 74 
d) E- posta  :  idari@mail.ege.edu.tr 
2.İhale Konusu malın: 
a)Adı :  1 ADET FLOW SİTOMETRE CİHAZI Alımı 
b)Niteliği, Türü ve Miktarı Tıbbi Cihaz Alımları –1 SET 
c)Teslim Yeri :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR 
d)Teslim Tarihi : 60 (Altmış) takvim günüdür. 
3.İhalenin; 
a)Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale 

Salonu 
b)Tarihi ve Saati : 05/08/2021 Perşembe günü - 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
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4.1.7.İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1.Adayın 300.000,00-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 

gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya 
yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması 
zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2.İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 
a)Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) 

içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli 
borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b)Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15  olması 

(hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden 
düşülecektir), 

c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 
yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan 

bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş 
gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 
4.2.3.İş hacmini gösteren belgeler: 
(1)İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; 
a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
b)Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal 

satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturaların, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur. 

(2)İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 
(3)Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden mal 

satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif 
edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 
sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1.İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 
işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2.Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 
(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 
teklif dosyasında belgelemelidir. 

4.3.3.Teklif veren firma Üretici veya Yetkili Satıcı olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 
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4.3.4.İdari Şartnamede bulunmayan hususlarda teknik şartnamedeki hususlar geçerli 
olacaktır. 

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
5.Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluşan) en düşük olanıdır. 
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
7.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da 
gönderilebilir. 

9.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

11.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
12.İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
13.Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, (Ceza ve 

İhalelerden Yasaklama hükümleri hariç) 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 20 inci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

 6543/1-1 
—— • —— 

NBI ENDOVİZYON SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 20 inci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No :  2021/417870 NBI ENDOVİZYON SİSTEMİ Alımı 
1.İdarenin : 
a)Adı :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire  Başkanlığı 
b)Adres  :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire  Başkanlığı 

Gençlik Cad. No:12 Bornova/İZMİR 
c) Telefon :  232 311 21 66 – 232 311 20 14 
ç) Belgegeçer :  232 388 10 74 
d) E- posta  :  idari@mail.ege.edu.tr 
2.İhale Konusu malın: 
a)Adı : NBI ENDOVİZYON SİSTEMİ Alımı 
b)Niteliği, Türü ve Miktarı Tıbbi Cihaz Alımları –1 SET 
c)Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR 
d)Teslim Tarihi : 60 (Altmış) takvim günüdür. 
3.İhalenin; 
a)Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

İhale Salonu 
b)Tarihi ve Saati : 05/08/2021 Perşembe günü - 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7.İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1.Adayın 200.000,00-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 

gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya 
yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması 
zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2.İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 
a)Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) 

içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli 
borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b)Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15  olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 
yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan 

bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakkediş gelirlerinin gösterilmesi 
zorunludur. 

4.2.3.İş hacmini gösteren belgeler: 
(1)İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; 
a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
b)Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal 

satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturaların, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur. 
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(2)İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 
(3)Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden mal 

satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif 
edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 
sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1.İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 
işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2.Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 
(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 
teklif dosyasında belgelemelidir. 

4.3.3.Teklif edilen ürün veya parça ÜTS ye kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı 
olmalıdır. 

4.3.4.Teklif edilen ürün tedarik edecek olan yüklenici, İthalatçı veya Bayii olarak ÜTS ye 
kayıtlı olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 

4.3.5.Teklif veren firma Üretici veya Yetkili Satıcı olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 
4.3.6.İdari Şartnamede bulunmayan hususlarda teknik şartnamedeki hususlar geçerli 

olacaktır. 
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
5.Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluşan) en düşük olanıdır. 
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
7.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da 
gönderilebilir. 

9.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

11.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
12.İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
13.Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, (Ceza ve 

İhalelerden Yasaklama hükümleri hariç) 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 20 inci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

 6544/1-1 
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YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
“Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Dönemi Yaş Pancar Posası Paketleme (İşçilik, Sarf 

Malzemeleri, Paketleme Makinesi ve Diğer Araç Gereçler Dahil) Hizmet Alımı’’  T.Ş.F.A.Ş. Mal 
ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır 

İhale kayıt numarası       :  2021/407253 
1-İdarenin 
a) Adresi : Bursa Karayolu Üzeri 4.Km. Susurluk Şeker 

Fabrikası 
b) Telefon ve faks numarası : 0 266 865 19 40 (4 Hat) – 0 266 865 26 04-05 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2-İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2021/22 kampanya döneminde 173.000 ton 

(Yüzyetmişüçbinton) yaş pancar posasının, mobil 
tip, silindirik formda streçlenmiş balya silajı yapım 
esasına göre çalışan Yaş Pancar Posası Paketleme 
Makineleri 1.000 kg’lık, 500 kg’lık ve 25 kg’lık 
vakumlu paketleme makineleri ile paketlenmesi, 
yapılan paketlerin alıcı araçlarına yüklenmesi, 
stoklama alanına taşınması, istiflenmesi, stoklama 
sahasından satılan paketlerin alıcı araçlarına 
yüklenmesi işidir.   

b) Yapılacağı yer : Fabrikamız Yaş Pancar Posası Paketleme tesisleri 
c) İşin süresi : 365 gün (Üçyüzaltmışbeş) Takvim Günü (± 20 

toleranslı) 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 09.08.2021 Pazartesi günü saat.14:30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  
4.1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.   
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 (İkiyüz) Türk Lirası 

karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 
işin tamamı için teklif verilecektir 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
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11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış)  takvim 
günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13-Diğer Hususlar 
13.1. İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık 
yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve 
saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon 
toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.  

13.2.İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6465/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak 
üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam 
edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda 
belirtilen pozisyonlarda toplam 6(altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Başvuru Tarihleri: 26.07.2021-09.08.2021 

UNVAN 

KODU 
UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

210701 
Hemşire 

(Özel Bütçe) 
1 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezun 

olmak. Belgelendirmek şartıyla en az 4 yıl yeni doğan yoğun bakım 

hemşireliği konusunda deneyimi olmak. 

210702 
Hemşire 

(Özel Bütçe) 
2 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu 

olmak. Belgelendirmek şartıyla en az 4 yıl kardiyo vasküler cerrahi servis ve 

yoğun bakım, aort, carotis, safen, varis, kapak ve periferik damar cerrahisi 

konusunda deneyimlerine sahip olmak. 

210703 
Hemşire 

(Özel Bütçe) 
2 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu 

olmak. Belgelendirmek şartıyla Üniversitelerin ilgili birimlerinden Yoğun Bakım 

ve Covid 19 hastalarında yüksek akımlı nazal oksijen hemşirelik uygulamaları 

konusunda eğitim almış olmak. 

210704 
Hemşire 

(Özel Bütçe) 
1 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu 

olmak. Belgelendirmek şartıyla Sağlık Bakanlığı perfüzyonist yetki belgesine 

sahip olmak. 
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Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde 
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

Genel Şartlar, 
1 - Türk vatandaşı olmak, 
2 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak 
3 - Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
4 - 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
İstenen Belgeler; 
1 - Başvuru Formu 
2 - Fotoğraf 
3 - Özgeçmiş (CV) 
4 - Diploma 
5 - KPSS Lise sonuç belgesi 
6 - Nüfus cüzdanı 
7 - Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için) 
8 - Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (sadece mezuniyet sonrası 

alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.) 
BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 
Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai 

saati bitimine kadar), Üniversitemiz resmi web sayfası olan www.duzce.edu.tr adresinde yer alan 
“Sözleşmeli Personel / Sürekli İşçi Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmından online olarak 
müracaatta bulunmaları gerekmektedir. 

Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda bulunabilir. Eksik evrak/belge ile 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri “Sözleşmeli 
Personel / Sürekli İşçi Başvuru ve Sonuç İşlemleri” adresinden açıklanacaktır. Puan eşitliği 
durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Asil kazananlardan 
başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek 
kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan adaylar başvuru 
belgelerinin asıllarını ve Üniversitemiz tarafından ayrıca istenecek olan belgelerin asıllarını atama 
işlemleri için ibraz etmek zorundadırlar. Belge asıllarını ibraz etmeyen adayların başvurusu 
geçersiz sayılacaktır. 

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların www.duzce.edu.tr adresinde yer alan 
“Sözleşmeli Personel / Sürekli İşçi Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmında açıklandığı günden 
itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire 
Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu 
haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
 6627/1-1 

—— • —— 
Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
17.07.2021 tarih ve 31544 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi ilanımız 
Rektörlüğümüzce iptal edilmiş olup ilgililere ilan olunur. 

 6698/1-1 
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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) 

 



26 Temmuz 2021 – Sayı : 31549 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

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. 

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 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

Temel İngilizce 

ve Modern Diller 

Bölümleri 

Öğretim 

Görevlisi 
15 

Fakültelerin İngilizce 

Öğretmenliği, İngiliz Dil 

Bilimi, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Amerikan Kültürü 

ve Edebiyatı, İngilizce 

Mütercim Tercümanlık, 

Çeviribilim (İngilizce) 

bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olmak ve tezli yüksek 

lisans eğitimini tamamlamış 

olmak. 

 6303/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına ve 

programlarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile 
Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

1 - Profesör ve Doçent kadroları daimi, doktor öğretim üyesi kadroları ise süreli 
kadrolardır. Bu kadrolara başvuracak adayların Üniversitemiz www.harran.edu.tr web sayfasının 
duyurular kısmındaki ilan metni ile birlikte bulunan “Öğretim Üyesi Kadrolarına Ait Başvuru 
Formu” nu eksiksiz bir şekilde doldurup 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafı da forma yapıştırarak 
ilanda istenilen belgeler ile birlikte ilgili makama şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması gereklidir 

3 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ve Doçentlik Belgesinin noter 
veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) 
alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir. 

4 - Açıktan atanacak adaylar daha önce çalışıp ayrıldığı kurumdan alacakları onaylı 
hizmet belgesi ile Sağlık Kurulu Raporu ve Adli Sicil Kaydı belgesini başvuru sırasında diğer 
başvuru belgeleriyle birlikte teslim edeceklerdir. 

5 - Adayların 3 (üç) aydan fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması ve birden 
fazla kadroya başvurmaması gerekir. Birden fazla kadroya başvuru halinde hiçbir başvurusu 
kabul edilmeyecektir. 

6 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları 
sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilanda 
istenilen belgeleri ilanda belirtilen birimlere elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi 
içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan başvurular işleme 
konulmayacaktır. 

8 - Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı 
lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, 
özgeçmiş ve yayın listesini, mecburi hizmet yükümlülüğü olup almadığına dair belgeyi, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (Altı) adet 
flash bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları 
gerekmektedir. 

9 - Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı 
lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, 
özgeçmiş ve yayın listesini, mecburi hizmet yükümlülüğü olup almadığına dair belgeyi, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet 
flash bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları 
gerekmektedir. 

10 - Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar başvuru sırasında teslim 
edecekleri bilimsel dosyalar ve flash bellekler dışında ayrıca Üniversitemizin www.harran.edu.tr 
sayfasının duyurular kısmında ilan metni ile birlikte bulunan ilgili formu (Beyanname) eksiksiz 
doldurup formda belirtilen belgeleri de ayrı bir dosya halinde başvuru sırasında Rektörlük 
Personel Daire Başkanlığına elden teslim edeceklerdir. 

11 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek 
olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, askerlik durum belgesini, 
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yabancı dil belgesini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, mecburi hizmet 
yükümlülüğü olup almadığına dair belgeyi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet 
dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet flash bellek ile birlikte ilanda belirtilen 
birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ayrıca Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığı web sayfasında bulunan Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönergesindeki puanlama çizelgesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup başvuru 
dosyasına ve flash belleklere yüklemeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ÜDS, KPDS, YÖKDİL’den veya 
Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 55 (ellibeş) veya eş değer puan 
almış olmaları zorunludur. 

Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
eğitim dilindeki merkezi yabancı dil sınavından en az 80 (seksen) puan almak veya eşdeğerliliği 
kabul edilen bir sınavdan muadili bir puana sahip olmak. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan Yükseköğretim Kurumlarında en 
az bir yarıyıl ders vermiş olanlar, deneme dersinden muaf tutulacaklarından bu husus ile ilgili 
belgelerini müracaat dosyasında bulundurmaları gerekmektedir. 

2547 sayılı Kanunun Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 
başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

12 - Yukarıda verilen bilgiler dışında profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel 
Daire Başkanlığının 0 414 – 318 3026 nolu telefonundan, doktor öğretim üyesi kadroları için ise 
ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerinin ilgili telefonlarından bilgi edinilebilir. 

 
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL/ 
MYO  
Anabilim Dalı / Program 

Profesör Doçent Dr. Öğr. 
Üyesi İlan Şartları 

Der. Adet Der. Adet Der. Adet 
Birecik Meslek Yüksekokulu 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım   2 1   Doçentlik unvanını İletişim 

Çalışmaları alanında almış olmak 
Eğitim Fakültesi 

Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık   1 1   

Doçentlik unvanını Psikolojik 

Danışmanlık Eğitimi alanında almış 

olmak 
Eğitim Yönetimi   1 1   Doçentlik unvanını Eğitim Yönetimi 

alanında almış olmak 
Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme   1 1   Doçentlik unvanını Ölçme-

Değerlendirme alanında almış olmak 
Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme     1 1 Ölçme ve Araştırma alanında doktora 

yapmış olmak 
Fen Edebiyat Fakültesi 
Katıhal Fiziği 

1 1     Doçentlik unvanını ilgili alanda almış 

olmak 
Genel Biyoloji   1 1   Doçentlik unvanını ilgili alanda almış 

olmak 
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Cebir ve Sayılar Teorisi   2 1   Doçentlik unvanını ilgili alanda almış 
olmak 

Biyoteknoloji   1 1   Doçentlik unvanını ilgili alanda almış 
olmak 

Osmanlı Müesseseleri ve 
Medeniyet Tarihi   1 1   Doçentlik unvanını ilgili alanda almış 

olmak 
Fiziki Coğrafya   1 1   Doçentlik unvanını ilgili alanda almış 

olmak 
Prehistorya   1 1   Doçentlik unvanını sanat tarihi 

alanında almış olmak 
Halk Edebiyatı 

    4 1 
Halk Edebiyatı ABD’nda doktora 
yapmış olmak ve Sözlü Anlatı Türleri 
alanında çalışmaları olmak 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Siyaset ve Sosyal Bilimler 

    2 1 
Uluslararası İlişkiler alanında doktora 
yapmış olmak ve Ortadoğu üzerine 
çalışmaları bulunmak 

Yönetim Bilimleri 
    3 1 

Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi alanında doktora 
yapmış olmak 

Mühendislik Fakültesi 
Gıda Bilimleri 1 1     Doçentlik unvanını Gıda Bilimi ve 

Mühendisliği alanında almış olmak. 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 

  1 1   
Doçentlik unvanını Kimya alanında 
almış olmak. Biyosensör alanında 
çalışma yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları   1 1   Doçentlik unvanını Göğüs hastalıkları 

alanında almış olmak 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu 
Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları     5 1 

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları veya Turizm İşletmeciliği 
alanında doktora yapmış olmak 

Veteriner Fakültesi 
Veterinerlik Viroloji 

1 1     
Doçentlik unvanını Veteriner Klinik 
Öncesi Bilimleri alanında almış 
olmak 

Veterinerlik Mikrobiyoloji 
1 1     

Doçentlik unvanını Veteriner Klinik 
Öncesi Bilimleri alanında almış 
olmak 

Yabancı Diller Yüksekokulu 
Yabancı Diller     2 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında 

doktora yapmış olmak 
Ziraat Fakültesi 
Toprak Bilimi ve Bitki 
Besleme 1 1     

Doçentlik unvanını Toprak Bilimi ve 
Bitki Besleme alanında almış 
olmak 

Tarımsal Yapılar ve Sulama 1 1     Çalışmalarını toprak, su ve koruma 
alanında yapmış olmak 

TOPLAM  6  12  6  
 6261/1/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 

ilgili maddeleri hükümleri kapsamında, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 

Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

A) GENEL ŞARTLAR: 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak 

2) ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların 

ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 

puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 

4) Ön Değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği 

Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir. 

B) ÖZEL ŞARTLAR: 

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 

şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 

alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda ise en az tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 

tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

C) MUAFİYET: 

1) Doktora veya tıpta-diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2) Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki 

öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda 

yabancı dil şartı aranmaz. 

D) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER: 

1) Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır.) 

2) Özgeçmiş 

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
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4) 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı) 

5) Güncel Sabıka Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir) 

6) Erkek adaylar için güncel askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-Devlet 

üzerinden alınacak karekodlu belge) 

7) Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için YDS veya eşdeğerliliği 

ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu gösterir sonuç belgesi) 

8) ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı 

tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir. 

9) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti veya e-Devlet 

üzerinden alınan karekodlu çıktısı 

10) Lisans transkripti (Noter veya ilgili kurum onaylı) 

11) Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesinin e-Devlet üzerinden alınan karekodlu 

çıktısı 

12) Tezli yüksek lisans belgesinin noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan 

karekodlu çıktısı 

13) Dış ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar diplomalarının 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge  

14) İlgili Kurum Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 

olanlar verecektir.) 

15) Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Yazılı sınavı kazanıp ataması açıktan 

yapılacak adaylardan atama sırasında istenecektir.) 

E) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR: 

1) Başvurular, ilan edilen kadro hangi birime ait ise o birime yapılmalıdır. Yanlış birime 

yapılan ve bu ilandaki birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbiri geçerli sayılmayacaktır. 

2) Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılmalıdır. İnternet aracılığıyla yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. İlan süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik veya 

okunamayan belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvuruların 

son başvuru tarihine kadar ilgili birimin kaydına girmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacak ve başvuru evrakları ilgili birimin kaydına girdikten sonra iade 

edilmeyecektir. 

3) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise 
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iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerekirse ilgililer hakkında yasal işlemler 

yapılacaktır. 

4) Onaylı istenen belgelerin noterden veya evrakın alındığı ilgili resmi kurumlarca “Aslı 

Gibidir” yapılarak ıslak imza ile onaylanması gerekmektedir. Onaylı istenen belgelerden birinin 

onaysız olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5)Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

6) Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonrası yapılan nihai değerlendirme sonuçları 

Üniversitemizin www.harran.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. 

7) Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

F) SINAV TAKVİMİ: 

1)İlk Başvuru Tarihi : 26 Temmuz 2021 

2)Son Başvuru Tarihi : 09 Ağustos 2021 

3)Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 16 Ağustos 2021 

4)Giriş Sınavı Tarihi : 19 Ağustos 2021 

5)Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 23 Ağustos 2021 

6)Başvuru Adresi : Kadronun açıldığı ilgili birimlere yapılacaktır. 

7)Sonuçların ilan adresi : www.harran.edu.tr 

 

S.NO BİRİMİ UNVAN DER. ADET 
ALES 
PUANI 
(En az) 

YAB. 
DİL PUANI 

(En az) 
ÖZEL ŞARTLAR 

1 

Organize Sanayi Bölgesi Meslek 
Yüksekokulu  

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri 
Bölümü  

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi PRG 

Öğr. Gör. 5 1 Muaf -- 

El Sanatları Eğitimi Bölümü veya Tekstil ve 
Moda Tasarım Bölümü lisans mezunu olmak 
ve Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi konusunda 
tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans 
mezuniyeti sonrası Ayakkabı Tasarımı ve 
Üretimi Bölümünde en az üç yıl ders verme 
veya Ayakkabı sektöründe dört yıl belgelemek 
şartıyla deneyimi olmak. 

2 

Viranşehir Meslek Yüksekokulu 
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 

Bölümü 
Çocuk Gelişimi PRG 

Öğr. Gör. 5 1 70 -- 

Çocuk Gelişimi veya Sosyal Hizmet Bölümü 
lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden 
tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans 
mezuniyeti sonrasında alanında en az 5 (beş) 
yıl çalışmış olmak 

  TOPLAM 2    

 6261/2/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden 

karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası 

uyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca, 

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen Sözleşmeli Personel 

Pozisyonlarına sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. 

SIRA 

NO 

İLAN 

KODU 
UNVAN 

POZİSYON 

SAYISI 
ARANAN NİTELİKLER 

1  Hemşire 82 
Yükseköğretim kurumlarının, Hemşirelik bölümü 

lisans mezunu olmak. 

2  Hemşire 20 
Ortaöğretim kurumlarının, Hemşirelik veya Sağlık 

Memurluğu alanı/dalı mezunu olmak. 

3  Ebe 8 
Yükseköğretim kurumlarının, Ebelik bölümü 

lisans mezunu olmak. 

4  Diyetisyen 1 

Yükseköğretim kurumlarının, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Lisans 

mezuniyeti sonrası; belgelendirmek kaydıyla, 

Çocuk Beslenmesi konusunda eğitim almış olmak. 

5  
Röntgen 

Teknisyeni 
7 

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri bölüm/programı ön lisans mezunu 

olmak. 

6  Laborant 4 

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar, 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü/programı ön 

lisans mezunu olmak. 

7  
Sağlık 

Teknikeri 
2 

Yükseköğretim kurumlarının Anestezi, Anestezi 

Teknikerliği bölümü/programı ön lisans mezunu 

olmak. 

8  
Diğer Sağlık 

Personeli 
5 

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü/programı 

ön lisans mezunu olmak. 

9  
Diğer Sağlık 

Personeli 
3 

Yükseköğretim kurumlarının İlk ve Acil Yardım 

bölümü/programı ön lisans mezunu olmak. 

(Paramedik) 

BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel 

Şartları taşımak. 

 



26 Temmuz 2021 – Sayı : 31549 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

2-Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.  

3-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 

4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

5-Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak. 

Ön Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanına sahip olmak. 

Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak. 

6-Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak. 

7-Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu 

yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet 

tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır. 

8-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü 

maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet 

sözleşmeleri sona erenler veya bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru 

yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) 

ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) 

yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara 

yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1’inci maddesinin üç ve 

dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. 

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan 

hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde 

Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, 

fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında 

istihdam edilemezler.” 

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve 

dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına 

aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 

içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe 

kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. 

Sözleşmesini; 

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan, 

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara 

ilişkin pozisyonlara Ek 4’üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği 

yapanlardan, 
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c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş 
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği 
haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az 1 (bir) yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması 
nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3’üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü 
kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, 1 (bir) yıllık süre şartına tabi 
tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.” 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
İlanın başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün 

olup, başvurular www.pdbilan.kku.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen ve 
posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 

İSTENİLEN BELGELER 
1-Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru platformunda mevcuttur.)  
2-KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunması zorunludur.) 
3-Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)  
4-Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı 
5-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi  
6-Fotoğraf 
7-“Aranan Nitelikler” başlığı altında istenilen Sertifika/Belgelerin üzerinde tarihinin 

olması veya ilave bir yazı ile belgelendirilmesi zorunlu olup, ilanın başvuru süresi içerisinde 
alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir. 

8-İstenilen belgelerin, elektronik başvuru platformunda her belge için belirlenmiş alana 
yüklenmesi ve çoklu belge yüklemeyi gerektiren alanlara, PDF dosyalarının birleştirmesi suretiyle 
yüklenmesi gerekmektedir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR 
1-Tüm adayların KPSS sonuç belgesi, ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecek olup, yanlış 

beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
2-KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, 

başvuru süresinin bitimini müteakip 15 (on beş) iş günü içerisinde, Üniversitemiz web 
sayfasından (veya başvuru platformundan) duyurulacaktır. 

3-Söz konusu sonuç açıklanmasına dair ilan, tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

4-Her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. 
5-Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün 

içinde; elektronik başvuru platformuna yükledikleri belgelerin; asıl ve/veya onaylı örneklerini ya 
da e-Devlet kapısından alınmış belgelere ilave olarak, sonuçların açıklanması sırasında istenilecek 
gerekli belgeleri tamamlayarak, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri 
gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belge teslim edip, 
atamasının yapıldığına ilişkin tebligattan sonra süresi içerisinde göreve başlamayanların yerine, 
yedek adaylar çağrılacaktır. 

 6448/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


