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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aksaray Üniversitesinden:
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2017 tarihli ve 30197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray
Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen tarihlerde
e-Devlet üzerinden elektronik ortamda kayıt yaptırabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı ile ilgili esaslar ilgili mevzuat

hükümlerine göre belirlenir. 
(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek-

okullarına kayıt olan öğrenciler için yabancı dil eğitimi; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hüküm-
lerine göre yürütülür. 

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan eğitim-öğretim programı öğrencilerinin Üniver-
siteye kayıt yaptırdıktan sonra yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavına girmeleri gerekir.

(4) Yeterlik-düzey belirleme sınavını başaranlar ya da ilgili mevzuatta belirtilen şartları
sağlayarak yeterli görülenler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlar. Yeterlik düzeyi
belirleme sınavında başarılı olamayanlar ile bu sınava girmeyenler yabancı dil hazırlık prog-
ramına devam eder. Bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanıla-
bilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrencinin, ders başına katkı payını/öğre-
nim ücretini ödemeye devam etmesi gerekir. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğren-
cilik haklarından yararlanamaz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim
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yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği
kesilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine ilgili mevzuatı hükümleri

uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-

keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan birimlerdeki yabancı
dil dersleri ile Senato tarafından belirlenen dersleri ifade eder. Ayrıca 20/6/2012 tarihli ve 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre iş güvenliği uzmanı olabilecek me-
zunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir. Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan birimlerdeki yabancı dil dersleri
ile Senatonun kararı ile belirlenen diğer dersler uzaktan öğretim yoluyla yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Birinci sınıf öğrencilerinin, kaydoldukları birimin eğitim-öğretim planının birinci
ve ikinci yarıyılındaki zorunlu derslerine kayıtları elektronik ortamda Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığı tarafından yapılır. Muafiyeti ilgili yönetim kurulunca uygun görülen dersler öğrencilerin
ders kaydından silinir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi
ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Yatay veya dikey geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, intibakının yapıldığı
ilk iki yarıyıl için üst yarıyıllardan olmamak şartıyla 45 AKTS’ye kadar, bölümünün almasını
uygun gördüğü dersleri alır.”

“(7) Öğrenci;
a) Kayıtlı olduğu bölüm kurulunun onayıyla üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla farklı

birimdeki dersler arasından, eşit veya fazla AKTS kredili seçmeli dersi alabilir.
b) Seçmeli bir dersi tekrar alma durumuna düştüğünde, bu ders yerine başka bir seçmeli

dersi alabilir, ancak yeni aldığı ders için devam zorunluluğu ortadan kalkmaz.”
“(12) Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine ilgili mevzuatı hükümleri

uygulanır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenci, ilgili yönetim kurulundan önceden izin almak şartıyla farklı yükseköğre-

tim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilir. Alınan bu derslerin transferi ve intibakında
program yeterlilikleri esaslı intibak uygulanır. Öğrencinin almış olduğu tüm dersler kredileri
ile birlikte sayılarak intibakı yapılır. İntibakı yapılan dersler eğitim-öğretim planındaki derslerin
adı ve koduyla transkriptine işlenir.” 

“(4) Yaz okulunda alınan DC ve DD notları alındığı yükseköğretim kurumunda şartlı
başarı notu ise Üniversitede başarısız sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası, üçüncü fıkrasının
(a) (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Sınavlar; yazılı olarak yapılır. Ancak ilgili kurul kararı ile yarıyıl içinde yapılan
çalışmalar, uygulamalar veya ödevler yazılı sınav yerine geçebilir. Senato tarafından sınavların
yapılış şekli belirlenebilir. Uzaktan öğretim yolu ile yapılan derslerin sınavları YÖK’ün ilgili
mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

“a) Ara sınav, yarıyıl sonundan önce akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan
sınavdır. Eğitim-öğretim planında yer alan her ders için her yarıyılda en az bir kez ara sınav
yapılır. Aynı yarıyıldaki derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir. Uzaktan
öğretim yoluyla yapılan derslerin sınavları bir gün içerisinde tek oturumda ya da gün içerisinde
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farklı oturumlarda yapılabilir. Bu derslerde günlük iki sınav kriteri aranmaz. Ara sınav programı
ilgili yarıyıldaki ilk ara sınav tarihinden en az bir hafta öncesine kadar ilgili birim tarafından
ilan edilir. Mazeretsiz ara sınava girmeyen öğrenci, o ara sınavdan sıfır notu almış sayılır. Ra-
porlu olduğu günlerde ara sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.”

“e) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için belirlenen bir tarihte, Üni-
versite birinci sınıf veya hazırlık sınıfı öğrencileri için birinci yarıyılın en geç ikinci haftasında
bir sefere mahsus yapılan sınavlardır. Yeni açılan programlarda/bölümlerde öğrencilerin tümü ek
yerleştirme ile gelmiş ise kayıtların sona erdiği tarihten itibaren iki hafta içinde muafiyet sınavları
yapılır. Muafiyet sınavlarında başarılı olmak için en az 60 notu almak yeterlidir. Başarısız olan
öğrenci dersi ilgili yarıyıllarda almak zorundadır. Öğrenci bu sınava bir defa girebilir.”

“g) Sınırsız sınav, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri ile verilen sınav
hakkıdır. Sınırsız sınav hakları derslerin açıldığı yarıyılların tek ders sınav döneminde kullanılır.
Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler ders kaydı yaptırmazlar ve sınav hakkı dışındaki öğ-
rencilik haklarından yararlanamazlar, ancak ders başına katkı payı/öğrenim ücreti ödemeye de-
vam ederler. Bu sınavlarda en az CC notu alan öğrenci başarılı sayılır.”

“(10) Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine ilgili mevzuatı hükümleri
uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine ilgili mevzuatı hükümleri

uygulanır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğinin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(10) Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde okutulan tasarım dersleri için dördüncü ve

beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu dersler için ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.
(11) Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine ilgili mevzuatı hükümleri

uygulanır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine ilgili mevzuatı hükümleri

uygulanır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Ders muafiyeti işlemleri, bölüm/program/anabilim dalı muafiyet/intibak komisyo-

nu kararına istinaden bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulu kararı ile
yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yatay veya dikey geçiş ile gelen öğrencinin ders muafiyet işlemleri 25 inci madde
hükümlerine göre gerçekleştirilir. Öğrencinin intibakının yapılacağı yarıyıl, muaf tutulacağı
dersler ve o yarıyıl için alacağı tüm dersler bölüm/program/anabilim dalı muafiyet/intibak ko-
misyonu kararına istinaden bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulu kara-
rıyla belirlenir.

(4) Daha önce bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmüş ve Üniversiteye ÖSYM
tarafından yapılan merkezi sınav ile kayıt yaptıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yük-
seköğrenim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu dersler için bir defaya mahsus olmak üzere
Üniversiteye kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılının güz/bahar yarıyılında muaf olma isteğiyle
ilgili bölüme akademik takvimde belirtilen süreler içinde yazılı olarak başvurması gerekir.
ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda ek yerleştirme ile gelen öğrenciler için bu
süre kayıtların bittiği günü takip eden beş iş günüdür. Başvurular ilgili bölüm kurulu tarafından
başvuru süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde 25 inci madde hükümlerine göre so-
nuçlandırılır. Öğrencinin hangi yarıyıla intibakının yapılacağı, muaf tutulacağı dersler ve o ya-
rıyıl için kredi sınırları (30 AKTS) dâhilinde alacağı tüm dersler bölüm/program/anabilim dalı
muafiyet/intibak komisyonu kararına istinaden bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili birim
yönetim kurul kararı ile belirlenir.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, mazeretinin bitiminde katkı payını/öğrenim ücretini ödeyip ders kaydını
yaparak öğrenimine devam eder. Ancak; sağlık raporu ile kayıt donduranlar/izin kullananların
aynı usulle öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını belgelemeleri gerekir.

(3) Öğrenci her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla normal öğrenim süresinin
yarısı kadar kayıt dondurabilir/izin kullanabilir. Bu süre mücbir sebepler nedeniyle ilgili birim
yönetim kurulu kararıyla uzatılabilir. Kayıt dondurma/izin süresi azami öğrenim süresine dâhil
değildir.” 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36 – (1) Lisans ve ön lisans programlarında kayıtlı olan son sınıf öğrencisi,

mezuniyet notunu yükseltebilmek amacı ile daha önce başarmış olduğu en fazla dört dersine,
akademik takvimde belirtilen ekle-sil günleri bitimine kadar danışman onayı ile ilgili bölümüne
dilekçeyle başvurmak şartıyla 15 inci maddede belirtilen kredi limitleri dâhilinde tekrar kayıt
olabilir. Öğrenci, bu şekilde kaydolduğu derslerin vize sınavları ile final veya bütünleme sı-
navlarına girmek zorundadır. Bu sınavlar sonunda aldığı ders başarı notları, transkriptine en
son ders başarı notları olarak kaydedilir. Öğrenci, bu derslerden herhangi birinde başarısız ol-
duğu takdirde o dersi başaramamış sayılır ve sonraki yarıyıllarda o derse kayıt yaptırmak zo-
rundadır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğinin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

öğrenci bilgi sisteminde bulunan adresine veya elektronik posta adresine yapılır. Öğrencinin
adresine posta yoluyla yapılacak tebligat iadeli-taahhütlü olarak yapılır. 

(2) Öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı adresinde veya elektronik posta adresinde daha son-
ra değişiklik olan öğrenciler, öğrenci bilgi sistemi üzerinde gerekli değişikliği yapmadıkları
takdirde mevcut kayıtlı adresine veya elektronik posta adresine tebligatın gönderilmesi halinde
kendilerine tebligat yapılmış sayılır.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ KAMU-ÜNİVERSİTE SANAYİ 
İŞBİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Yıl-
dırım Beyazıt Üniversitesi Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2017 30197

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/8/2018 30500

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                             16 Ağustos 2021 – Sayı : 31570



Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL 

ELEKTRONİK TASARIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bi-

yomedikal Elektronik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Biyomedikal elektronik cihaz tasarımı alanında yenilikçi ve özgün çözümler üretmek

amacıyla araştırmalar yapmak.
b) Tıbbi cihazlar/sistemler geliştirmek ve elde edilen sonuçların eğitim ve araştırma

alanlarında kullanılmasını sağlamak, ortaya çıkan sonuçları toplumun ve biyomedikal endüs-
trisinin hizmetine sunmak.

c) Biyomedikal mühendisliği için yeni yaklaşım ve teknikler geliştirmek.
ç) Biyomedikal mühendisliği alanında Üniversiteye ve sektöre yönelik tasarım çalış-

maları ve uygulamalar yapmak.
d) Üniversitelere, uygulama ve araştırma merkezlerine, sanayi ve sağlık kuruluşlarına

ilgili mevzuat kapsamında kalibrasyon hizmeti vermek ve kalibrasyon hizmetine yönelik pro-
jeler geliştirmek.

e) Tıbbi cihazlarda yapılması gereken test, kontrol ve kalibrasyon hizmetlerine ilişkin
olarak lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik ilgili mevzuata uygun uygulamalı eğitimler
düzenlemek.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.
b) Ulusal ve uluslararası üniversite ve sanayi kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, ortak ve

disiplinler arası çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, sempozyum ve kongre
gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak.

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara biyomedikal cihaz tasarımı alanında
danışmanlık hizmeti vermek.

ç) Gelişen biyomedikal teknolojileri ve uygulamaları konusunda mesleki eğitim prog-
ramları düzenlemek.

d) Biyomedikal elektronik cihaz prototipleri geliştirerek bunları imalat sektörüne sun-
mak.

e) Araştırma ve uygulama çalışmalarında elde edilen sonuçlarla ilgili bilimsel yayın
yapmak.

f) Sağlık kurumlarına, üniversitelere ve medikal alanda hizmet veren kuruluşlara tıbbi
cihaz kalibrasyonu alanında kalibrasyon hizmeti vermek.

g) Merkezin amaçlarına ilişkin gerekli görülen diğer faaliyetleri 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; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üni-

versite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev sü-
resi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları ara-
sından bir kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlen-
dirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında olamayacağı durumlarda, müdür yardımcısına veya Yönetim
Kurulu üyelerinden birine vekâlet verir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun belirlediği genel stratejiler doğrultusunda Merkez faaliyetlerinin

düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık

etmek, toplantı gündemini hazırlamak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
d) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektöre sunmak.
e) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ih-

tiyacını Rektöre sunmak.
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin en üst yönetim ve karar organıdır. 
(2) Yönetim Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite

öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ve Müdür olmak üzere
toplam beş üyeden oluşur. Üyelerden en az birinin biyomedikal mühendisliği alanında uzman
olması gerekir.
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(3) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir.
(5) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az dört ayda bir toplanır. Gerektiğinde

Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplantı yapılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oylar kabul
veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
ç) Gerekli hallerde Rektörün onayıyla Merkeze bağlı birimler oluşturmak ve bu birim-

lerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek. 
d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitimleri belirlemek.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında ulusal ve uluslararası

düzeyde faaliyet gösteren, biyomedikal alanında uzman en fazla on kişiden oluşur. Danışma
Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlen-
dirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması
halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(3) Danışma Kurulu, her yıl kasım ayında olağan olarak ve gerektiğinde Müdürün daveti

üzerine olağanüstü olarak toplanır. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve
karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde

bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alınan her türlü

alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilir.
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 19/9/2016 tarihli ve 29832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih

Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Galatasaray Üniversitesinden:
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL YÖNETİM, DENETİM VE 

UYUM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Kurumsal Yönetim,

Denetim ve Uyum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Kurumsal Yönetim, Denetim

ve Uyum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (GSÜKUYDEM): Galatasaray Üniversitesi Kurumsal Yönetim, Denetim ve

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; sürdürülebilir toplumsal refaha katkıda bulunmak

üzere, kurumsal yönetim, denetim ve uyum alanında uluslararası ilke ve uygulamaların ülke-
mizde gelişmesine öncülük etmek, bu alanda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında uygulama,
eğitim-danışmanlık ve araştırma desteği sağlayarak adil, şeffaf ve toplumsal sorumluluk bilinci
yüksek, katma değeri olan rekabetçi kurumların oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kurumsal yönetim bilincinin kamu ve özel sek-

törde yerleşmesi ve dünyadaki en iyi uygulamaların benimsenerek hayata geçirilmesi için eği-
tim, araştırma, seminer, konferans, proje, danışmanlık ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

b) Merkezin amacı doğrultusunda ileri seviyede çok disiplinli ve disiplinler arası araş-
tırmalar yapmak, bu araştırmaların sonuçlarını raporlar, makaleler, bildiriler, kitaplar ve benzeri
yayınlar yardımıyla tüm paydaşlarla paylaşmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kurumsal yönetim, denetim ve uyum konula-
rında ulusal ve uluslararası nitelikte disiplinler arası konferans, sempozyum, kolokyum, seminer
ve benzeri faaliyetleri organize etmek ve/veya yürütmek.

ç) Kurumsal yönetim, denetim ve uyum alanlarında Üniversitenin öğretim elemanları
ile öğrencilerini ve başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere diğer kurum ve kuruluşları faa-
liyet göstermeye teşvik etmek, bu amaçla projeler yürütmek veya yürütülen projelere ortak olmak.
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d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amacına ilişkin konularda faaliyette
bulunan ulusal veya uluslararası, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile iş birlikleri yapmak,
ortak araştırma ve çalışmalar düzenlemek, projeler hazırlamak, bu projelere kaynak sağlamak,
projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek.

e) Merkezin amacına ilişkin konularda yürütülen projelerde görev alacak alt çalışma
grupları kurmak.

f) Merkezin amacına ilişkin konularda, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında danış-
manlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

g) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma yapmaya elverişli fiziksel ve/veya elektro-
nik ortamda kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı
kurmak ve bu nitelikteki mevcut ağlara katılmak, süreli yayın yapmak.

ğ) Merkezin amaçları ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı
usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olacak bir müdür
yardımcısını, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, üç yıl için görevlendirebilir. Mü-
dür yardımcısının görevi, Müdürün görevi sona erdiğinde sona erer. 

(3) Müdürün altı aydan kısa bir sürede görevi başında bulunmadığı durumlarda müdür
yardımcısı, müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda ise en kıdemli olanından başlamak
üzere Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi kendisine vekalet eder. Ancak vekâlet altı aydan
fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

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

başkanlık etmek.
c) Merkezin hedeflerini ve stratejilerini belirlemek, çalışma plan ve programlarını ha-

zırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma progra-
mını yürütmek.

ç) Merkezin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, gerektiğinde Üniversitenin öğretim
elemanları ile Danışma Kurulu üyelerinin de yer alabileceği alt çalışma grupları oluşturmak.

d) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu birim-
lerin çalışmalarını düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin ulusal ve uluslararası tüm iç ve dış
paydaşları ile iş birliğini ve ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak.

f) Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve Yö-
netim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri programların ve uygulama projelerinin düzenlen-
mesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ğ) Merkezin idari işlerini yürütmek.
h) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine ilişkin çalışmaların

yapılmasını sağlayarak, bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversitenin öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az üç, en çok beş üyeden
oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine yeni bir üye görevlendirilir. Sü-
resi sona eren üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü ola-
rak da toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantıları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların
eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kuruluş amacına yönelik strateji ve politikalar oluşturmak ve bunlara uygun

faaliyetler planlayarak Rektörün onayına sunmak.
b) Müdürün hazırlayacağı faaliyet raporunu Rektöre sunulmadan önce değerlendirmek,

bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak.
c) Gündemde bulunan araştırma, eğitim ve uygulama projelerini karara bağlamak, uy-

gulanmalarını denetlemek, gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalış-
malarını yürütmek.

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
d) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda mali konulara ilişkin kararlar almak.
e) Danışma Kurulu üyeleri konusunda Rektöre öneride bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin

öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki mesleğinde temayüz etmiş veya uzman
kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlen-
dirilen en fazla dokuz üyeden oluşur.

(2) Süresi sona eren Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az bir kez toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmak.
b) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda Merkezin faaliyetleri ile ilgili rapor

hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Ekipman ve demirbaş
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gaziantep Üniversitesi Deney Hayvanları

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, Gaziantep Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (GAÜNDAM): Gaziantep Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetleri

için gereken deney hayvanlarının ilgili mevzuat hükümleri kapsamında uluslararası standart-
larda üretimini, bakımını ve kullanımını sağlamak ve merkezin faaliyet alanlarına giren konu-
larda gereken altyapı ve teknik desteği sunmak, uygulama, eğitim ve danışmanlık hizmeti ver-
mektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Deney hayvanlarının üretimini, beslenmesini ve bakımını yapmak.
b) Araştırmalarda kullanılacak deney hayvanlarının uluslararası standartlara uygun üre-

tilmesi, yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesini sağlamak ve bunların alt yapısını oluşturmak.
c) Bilimsel uygulamalar için gereken deney hayvanı, araştırma ortamı ve ekipman des-

teği sağlamak.
ç) Bilimsel uygulama yapacak araştırıcıların, deney hayvanı kullanım süreçlerini ilgili

mevzuat ve evrensel etik ilkelere uygun olarak yürütmelerini sağlamak.
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d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bilimsel uygulamalarla ilgili eğitim olanakla-
rını sağlamak, deney hayvanları üzerinde araştırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak ama-
cıyla seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar
vermek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amacına uygun bilimsel uygulamalar
ve araştırmalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

f) Merkezin amacı ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulun-
mak.

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; Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan, deneysel araştırma

sertifikası olan, deneysel araştırma yapmış ve yayımlanmış olan Üniversite öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlen-
dirileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı usul ile görevden alınabilir. Müdür, Merkezin ça-
lışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlem-
lerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür görevi başında bulunamadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı, Müdür Yar-
dımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdüre vekâlet eder.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda yeni bir
Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amacı doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve

denetlemek.
d) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına, deney hayvanlarında

yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda
yönlendirmek.

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlen-
dirmek ve onay vermek.

f) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulun-
mak.

g) Deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde
kullanılmalarını sağlamak.

ğ) Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek
ve Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.
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h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite Hayvan Deneyleri Etik Kurulu ile
iş birliği yapmak ve gerektiğinde Merkezde yürütülecek çalışmaları birlikte denetlemek.

ı) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik
atıkların imhasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak ve tedbir almak.

i) Tesiste acil durum eylem planı hazırlamak ve personeli bu konuda eğitmek.
j) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında yıllık faaliyet raporu

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak faaliyet raporunu Rektöre sunmak.
Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Rektör
tarafından üç yıl süre ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi biten Müdür Yardım-
cısı tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.
Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı, Üniversite Hayvan De-
neyleri Etik Kurulu Başkanı ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri ara-
sından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yö-
netim Kurulu üye görevlendirilmesinde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim üyeleri
tercih edilir. Üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite
dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere, Rek-
tör aynı usul ile bir ay içinde yeni üye görevlendirir. Müdürün görev süresinin dolması veya
herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona
erer. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir-
ler.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak yılda en az dört defa, salt çoğunluk ile toplanır. Mü-
dür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Geçerli
mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Ku-
rulu üyeliği son bulur.

(3) Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.
b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yü-

rütülmesi için gerekli kararları almak.
c) Merkez tarafından sunulan her türlü bakımın ve hizmetin bedelini belirlemek.
ç) Merkezde üretilen deney hayvanları ücretlerini değişen şartlara göre düzenlemek.
d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri

faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.
e) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe öne-

rilerde bulunmak.
f) Merkezde üretilecek veya üretimden kaldırılacak hayvan türlerini belirlemek.
g) Merkezin yıllık faaliyet raporları hakkında görüş bildirmek.
ğ) Müdürün belirleyeceği diğer konuları değerlendirmek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumlu veteriner hekim

MADDE 13 – (1) Veteriner hekim, Müdüre bağlı olarak ve onun denetiminde tam za-

manlı çalışır. Merkezdeki demirbaş, malzeme ve cihazların korunma ve bakımının sağlanma-

sından sorumludur. Üretilen hayvanların sağlığı ve tür özelliklerinin saflığının korunmasından

ve gerekli önlem ve düzeneklerin oluşturulmasından sorumludur. 

(2) Veteriner hekimin görevleri şunlardır:

a) Deney hayvanlarının tesise kabulü, sağlık durumlarının takibi, hastalıklarının tanı

ve tedavisini yapmak.

b) Laboratuvar hayvanlarının üretim, bakım ve beslenmesini sağlamak, sağlığını kontrol

etmek ve düzenlemek.

c) Laboratuvar hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek

ve araştırıcıları bu konuda bilgilendirmek.

ç) Müdürün bilgisi ve yönlendirmesi ile araştırıcılara, anestezi ve operasyona hazırlık

gibi temel deneysel uygulamalar ve Merkeze ait cihaz ve donanımın kullanılması konularında

yardım etmek.

d) Merkez dâhilinde kullanılan laboratuvar hayvanlarının, üretimdeki, bakımdaki, proje

dâhili ve harici, ölen ve ötenazi uygulanan hayvanların kaydını tutmak.

e) Merkez dâhilinde kullanılan sarf malzemelerin ve ilaçların kaydını tutmak ve temin

edilmesi konusunda Müdürün kontrolü dâhilinde girişimlerde bulunmak.

f) Projelerle ilgili bilgileri tarih ve sayı numarası vererek kayıt altına almak, kayıtların

yazılı olarak arşivlenmesini sağlamak ve Müdürün Merkez dâhilinde uygun gördüğü verileri

bilgisayar ortamına taşımak ve Müdüre rapor vermek.

g) Projelerde kullanılan ve diğer laboratuvar hayvanlarının hafta sonu ve tatil günlerinde

bakımları için Müdürün uygun göreceği şekilde planlama yapmak.

ğ) Müdürü çalışmalar, işleyiş ve aksaklıklar konusunda bilgilendirmek.

h) Koruyucu veteriner hekimlik faaliyetlerinde bulunmak.

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

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

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Galata Üniversitesinden:

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Galata Üniversitesi Ağız ve Diş Sağ-
lığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Galata Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uy-
gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başhekim: Merkezin Başhekimini,
b) Dekan: İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Merkez: İstanbul Galata Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
d) Mütevelli Heyet Başkanı: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
e) Rektör: İstanbul Galata Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: İstanbul Galata 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) Merkeze başvuran hastalara ayaktan veya yatırılarak ileri tanı ve tedavi yöntemlerini

kullanarak en güncel ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.
b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına say-

gılı, etik kurallarla uyumlu, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.
c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime

devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.
ç) Üniversitenin sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren akademik birim-

leriyle iş birliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ve niteliğini arttırmak.
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d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-
tırma koşullarını hazırlamak, çağdaş işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulun-
mak ve ulaşılabilir, kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

e) Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkez bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi proto-

kolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal ve genel ameliyathaneleri
ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis ve tedavilerini sağlamak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunmak, saha ça-
lışmalarında destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş bir-
liği yapmak.

c) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü,
doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak ağız ve
diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim
elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliş-
tirme ve bilime katkı yapmalarını sağlamak.

ç) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili
araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak proje-
lerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-
rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek; toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda
bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı
ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını
ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-
lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu kurumları ve özel sektör
kuruluşları ile iş birliği yapmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına Merkezin amaç-
ları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada
bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde
bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Başhekim.
b) Yönetim Kurulu.
Başhekim 
MADDE 8 – (1) Başhekim, Merkezin en üst yöneticisidir. Başhekim; Üniversitenin

Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet
Başkanı tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Başhekim yeniden gö-
revlendirilebilir. Başhekim, gerektiğinde görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.
Başhekim, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur. 
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Başhekimin görevleri 
MADDE 9 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak

için Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek. 
c) Gerektiğinde Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.
ç) Kurul ve komitelerin etkili ve verimli olarak çalışmalarını sağlamak. 
d) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek. 
e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanı-

mını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.
f) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun

olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde Rektörün ve Mütevelli Heyetinin onayıyla
çalışma birimleri açmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. 
(2) Yönetim Kurulu; Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör, Dekan, Başhekim ve Üniversi-

tenin Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından Başhekimin önerisi üzerine Mütevelli
Heyet Başkanı tarafından iki yıllığına görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden
oluşur. Üyeler, gerek görülmesi halinde görev süreleri bitmeden aynı usulle görevden alınabilir.
Görevinden alınan veya ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler
görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulunun başkanı Mütevelli Heyet Başkanıdır. Yönetim Kurulu yılda en
az iki kez, daha önce Başkan tarafından belirlenen gündem doğrultusunda toplanır. Başkan ge-
rektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına gerektiğinde bilgilerine başvurulmak üzere birim so-
rumluları veya danışmanlar çağrılabilir.

(6) Yönetim Kurulu çalışmalarında Mütevelli Heyetine karşı sorumludur. 
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak. 
b) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık akademik faaliyet

raporunu hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak. 
c) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek sonuçlarını rapor halinde Mütevelli He-

yetine sunmak. 
ç) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konu-

sundaki önerileri değerlendirerek Mütevelli Heyetinin onayına sunmak. 
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Müdürü 
MADDE 12 – (1) Hastane Müdürü; sağlık ve hastane yönetimi konusunda deneyimi

olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Başhekim ve Rektörün önerisi
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üzerine Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile iki yıllığına görevlendirilir. Hastane Müdürü,
Başhekimliğe bağlı olarak çalışır. Görev süresi biten Hastane Müdürü aynı usulle yeniden gö-
revlendirilebilir, gerek görülmesi halinde görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Hastane Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, stratejik plan

ve programını hazırlamak. 
b) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve arşiv,

teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin
amaçları doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak
ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi
için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim altyapı imkân-
larını oluşturmak. 

c) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetimi,
koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak. 

ç) Merkezin ödenek, personel ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile
birlikte hazırlayarak Başhekime sunmak. 

d) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hüküm-
leri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak
muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek. 

e) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı, ci-
haz ve diğer demirbaş malzeme temini ve bakım-onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım ihti-
yacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak ve koor-
dinasyonu sağlamak.

f) Mütevelli Heyet Başkanı, Yönetim Kurulu ve Başhekim tarafından Merkezin amaç-
ları doğrultusunda kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan
alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komis-
yon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Ku-
rulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya
laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Başhekime karşı sorumludur.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli
Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük

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

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

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2020 tarihli ve 31227 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Galata Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mütevelli Heyeti, en az yedi üyeden oluşur ve üyeler, Kurucu Vakıf Genel Kurulu

tarafından ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara ve niteliklere sahip en az üçte ikisi

yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilir. Mütevelli Heyeti üyelerinin adları seçildikleri

tarihi izleyen otuz gün içinde YÖK’e bildirilir.”

“(4) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu ile Mütevelli Heyetinin üyeleri ve bunların birinci

derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı Mü-

tevelli Heyetinin yedi üyeden oluşması halinde ikiyi, yediden fazla üyeden oluşması halinde

ise toplam Mütevelli Heyeti üye sayısının üçte birini geçemez.

(5) Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olan Rektör, Başkanlığa seçilemez ve kendisi ile il-

gili toplantılara katılamaz. Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir, ancak Kurucu Vakıf Yönetim Ku-

rulu kararı ile Mütevelli Heyeti üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Ve-

rilecek miktar bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için, 2547 sayılı Ka-

nunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz.

Başkan ve Mütevelli Heyeti üyelerine bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.

b) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (f) bendi hükmü gereğince fakülte, enstitü,

yüksekokul, meslek yüksekokulu, program, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araş-

tırma merkezi, konservatuvar veya hazırlık sınıfı gibi akademik birimlerin kurulması, birleşti-

rilmesi veya kapatılması, ilgili mevzuatlar çerçevesinde Üniversite bünyesinde teknoparkların

kurulması, kapatılması veya birleştirilmesine ilişkin Senato tarafından teklif edilen kararların

değerlendirmelerini yapmak ve karara bağlayarak YÖK’e sunmak.

c) Rektörlükçe hazırlanan ve onayına sunulan Üniversite bütçesini inceleyerek kabul

etmek ve uygulamaları izlemek.

ç) Öğrencilerden alınacak yıllık öğrenim ücretlerini tespit etmek.

d) Her akademik yıl YÖK’e teklif edilmek üzere Üniversiteye alınması planlanan ve

Rektörlükçe önerilen öğrenci sayılarını ve burs kontenjanları ile verilecek bursun şekil, cins

ve miktarını tespit etmek.

e) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversitede görevlendirilecek akademik ve

idari yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personel ile ilgili statüleri tespit etmek, bunların

sözleşmelerini, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak.

f) Yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süre dâhilinde Başkana devretmek.

g) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Senato, Üniversitenin akademik organı olup, aşağıdaki görevleri

yerine getirir:
a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hak-

kında karar almak.
b) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak veya gö-

rüş bildirmek.
c) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan, Üniversite veya Üniversitenin

birimleriyle ilgili hazırlanan düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak.
ç) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü gibi tüm eğitim programlarına hangi

yöntemle ve hangi sayıda öğrenci alınacağını belirlemek ve Rektöre sunmak.
d) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programlarını ve akademik takvimlerini incele-

yerek karara bağlamak.
e) Bir sınava bağlı olmadan fahri akademik unvanlar vermek üzere fakülte kurullarının

bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
f) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına

yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
g) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 28 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.
“Genel Sekreterlik

MADDE 28/A – (1) Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile isteğe bağlı bir genel
sekreter yardımcısı ve bağlı birimlerinden oluşur. Genel Sekreter Üniversite idari teşkilatının
başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:
a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde

çalışmasını sağlamak.
b) Senato ile Yönetim Kurulunda oy kullanmaksızın raportörlük yapmak, bu konularda

alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
c) Senato ile Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek.
ç) Üniversite yazışmalarını yürütmek.
d) Bağlı birimlerin çalışmaları ile ilgili uygun gördüğü ölçüde genel sekreter yardım-

cısına yetki devretmek.
e) Rektör ve Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan “diğer yöneticilere” iba-

resi “Mütevelli Heyeti üyelerine” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyeti

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2020 31227
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden: 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MANYETİK MALZEMELER 

TASARIM VE ÜRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Manyetik

Malzemeler Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Manyetik Malzemeler

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

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

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

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Laboratuvar: Merkez bünyesinde oluşturulan laboratuvar birimlerini, 
c) Merkez (KTÜ-MAG): Karadeniz Teknik Üniversitesi Manyetik Malzemeler Tasarım

ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını, 
e) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü, 
f) Üniversite: Karadeniz Teknik 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) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını

gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak. 
b) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına

uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak. 
c) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel, teknolojik projeler

üretilmesini sağlamak, araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon
çerçevesinde düzenlemek. 

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile araştırma geliştirme
konularında işbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile
Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri desteğiyle yürütülen proje çalışmalarının Merkez
bünyesinde de yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak. 

d) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirme ve uygulanabilir sonuçların sanayiye ak-
tarımını hızlandırma amaçlı çalışmalar yapmak. 
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e) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ilgililere danışmanlık
hizmeti verilerek, ulusal ve uluslararası alanda patent, faydalı model ve tasarım tescil belgele-
rinin artışına katkıda bulunmak. 

f) Bilimsel araştırmaların, deneylerin ve ölçümlerin kontrollü bir şekilde yapılabilme-
sine ve yapılan bu bilimsel araştırmaların, deneylerin, kontrollü ölçümlerin geliştirilmesine
olanak sağlamak. 

g) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda ça-
lışmalarını sağlamak. 

ğ) Yüksek katma değerli üretim aşamalarında yüksek teknoloji gerektiren yeni ürün,
süreç ya da malzemeleri üretmek ve geliştirmek üzere çeşitli alanlarda AR-GE çalışmaları yap-
mak. 

h) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmala-
rına imkân sağlamak ve öğrencilerin uluslararası boyutta bilim insanı olarak yetişmelerine kat-
kıda bulunmak. 

ı) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvarlardaki cihazların günün koşul-
larına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak. 

i) Gelişen teknolojiye uyum sağlayacak, yenilikçi manyetik malzemeler geliştirilmesi,
üretimi ve analizini yapmak. 

j) Ulusal çapta manyetik malzeme analizi konusundaki eksiklikleri gidermek. 
k) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda Üniversitenin ilgili bi-

rimleri ile koordinasyon içerisinde çalışmak. 
l) Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, Üniversite-sanayi iş-

birliğini güçlendirerek uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak. 
Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü

şahıslardan gelecek analiz taleplerini gerçekleştirmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yorum-
lamak. 

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

raporlar düzenlemek. 
ç) Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek. 
d) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak. 
e) Yeni ürün ya da malzemelerin AR-GE çalışmalarıyla manyetik, termal, kimyasal ve

benzeri özelliklerini karakterize etmek. 
f) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezleri ve enstitüleri yakından izlemek, ortak

projeler geliştirerek işbirliği yapmak, ortak ya da bağımsız bilimsel toplantılar ve çalışma top-
lantıları düzenlemek. 

g) Yürütülen araştırma sonuçlarını yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde yayınlamak. 
ğ) Yürütülen bilimsel çalışma sonuçlarına ilişkin ulusal veya uluslararası patent baş-

vuruları yapmak. 
h) Enerji üretim, depolama, dağıtım, alternatif kaynaklar ve çevreye olan etkilerine yö-

nelik malzeme ve süreçler ile ilgili AR-GE çalışmaları yapmak. 
ı) Yeni malzeme ve üretim süreçleri ile ticari potansiyeli yüksek olan ürünlerin gelişti-

rilmesi için yenilikçi, katma değeri yüksek ve ileri teknolojilere dayalı araştırmalar yürütmek. 
i) Sanayi kuruluşlarının gereksinim duydukları araştırmaları yapmak, onların sorunlarını

çözmeye yönelik projeler yürütmek ve ürün geliştirme etkinliklerini desteklemek. 
j) Merkezin bir bütün veya parça parça ulusal veya uluslararası standartlara göre akre-

ditasyonu için gerekli faaliyetleri; çevre ve etik ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ger-
çekleştirmek. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür. 
b) Yönetim Kurulu. 
c) Danışma Kurulu. 
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından görevlendirilir ve aynı şekilde görevden alınır. Müdürün görev sü-
resi üç yıldır, süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla
süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden
ayrılan veya görevden alınan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme
yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden
sorumludur. 

(2) Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından; Üniversitenin mühendislik ala-
nındaki fakültelerinden bir ve fen alanından bir olmak üzere toplam iki kişi, Rektör tarafından
müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi, çalışmalarında Müdüre
yardımcı olmaktır. Müdürün katılmadığı toplantılara, vekâlet verdiği yardımcısı katılır. Mü-
dürlüğe vekâlet süresi altı aydan fazla olamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardım-
cılarının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek. 
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

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

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

amacıyla girişimlerde bulunmak. 
d) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerinde araç ve gereçlerin maksimum ve-

rimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak. 
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte yedi üye-

den oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki üyeler, Müdürün önereceği Üniversite öğ-
retim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu
toplantılarına üst üste mazeretsiz üç kere katılmayanların, görev süresi dolmadan ayrılan veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tara-
fından görevlendirme yapılır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu,
Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak. 
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma prog-

ramını ve bütçe önerisini Rektöre sunmak. 
c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün

önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak, sorumlularını belirlemek. 
ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek ve süreçleri izlemek. 
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d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programları ve eğitim programlarına katı-
lanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek. 

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

f) Danışma Kurulundan gelen teklifleri değerlendirerek karara bağlamak.
g) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Yönetim Kuru-

lunca kurum içi veya ilgili mevzuata uygun şekilde kurum dışı kişiler arasından önerilen, Rektör
tarafından görevlendirilen, Merkeze bağlı laboratuvarların amaçları doğrultusunda, bilimsel
ve teknolojik araştırma, uygulama veya çalışmaları olan dokuz kişiden oluşur. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı
ile toplanır. 

Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlevleri

ile ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar
hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek. 

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak. 
c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite-

lere bağlı merkezler, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağ-
lamak konularında görüş ve önerilerde bulunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre görevlendirilecek personel ile karşılanır. 
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan ya da hibe edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez
hizmetlerinde kullanılır. 

(2) Merkez bünyesinde olan alet ve ekipmanların Üniversite dışındaki araştırmacıların
kullanımına sunumlarından veya Üniversite bünyesinde yürütülen lisansüstü tez ve araştırma-
larda kullanılmasından ücret alınıp alınmaması konusunda Üniversite Yönetim Kurulu yetki-
lidir. 

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 16 – (1) Merkez bünyesinde ücretli eğitim verilmesi, üretilen malzemelerin

veya ürünlerin satış işlemleri yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yürütülür. 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

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

Yürürlük 
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 7248 

—— • —— 
Karaman Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 7384 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
4 KALEM İKRAM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 
 7417/1-1 

—— • —— 
SÜRE UZATIM İLANI 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
ÇEŞMELİ-ERDEMLİ-SİLİFKE-TAŞUCU OTOYOLU PROJESİ ÇEŞMELİ-KIZKALESİ 

KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ 
EK İLANI 

Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilmek üzere 07.05.2021 tarihinde ilan edilen Çeşmeli-
Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Projesi işine ait daha önce 
17.08.2021 Saat: 10:30 olarak açıklanan ihale tarihi ve saati 23.09.2021 Saat: 10:30 olarak 
değiştirilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7484/1-1 
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3D ROTASYONEL MONOPLAN DİJİTAL ANJİYOGRAFİ CİHAZI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihtiyacı 1 adet "3D 

Rotasyonel Monoplan Dijital Anjiyografi Cihazı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, 

ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

Bu nedenle  istekliler ilk tekliflerini  yazılı olarak bildirecekler ve devamında  sözlü 

olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

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

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır.  İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

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

3. Teklifler, 26.08.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 7495/1-1 

 

http://www.dmo.gov.tr/
http://www.dmo.gov.tr/
http://www.dmo.gov.tr/
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400 ADET CAN YELEĞİ (BOYUN TİPİ) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı 

Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 400 adet can yeleği (boyun tipi), Ofisimiz 

tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, 

ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

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

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

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

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

3. Teklifler, 26.08.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 7511/1-1 
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MEYDAN, HAM FABRİKA, KAZAN DAİRESİ, RAFİNERİ VE BORUHANE 
TEMİZLİK VE TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Dönemi Meydan, Ham Fabrika, Kazan Dairesi, 

Rafineri ve Boruhane Temizlik ve Taşıma Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve 
Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2021/478032 
1- İdarenin 
a-) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA 
b-) Telefon No : 0 312 293 44 00 
c-) Faks No : 0 312 244 90 78 
2- İhale Konusu Malın 
a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2021/2022 kampanya 

döneminde detay teknik şartnamede belirtilen 3 
vardiyada toplam 15 işçi ile Meydan, Ham Fabrika, 
Kazan Dairesi, Rafineri ve Boruhane Temizlik ve 
Taşıma Hizmet alımı. 

b-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası 
c-) İşin Süresi  : Sözleşme imzalanmasına müteakip ilk iş gününde işe 
  başlanacak olup +- % 20 toleranslı 140 gün 
3- İhalenin 
a-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b-) Tarihi ve Saati : 27.08.2021 Saat 10.00 
4- İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 150,00 ₺. (Y.Yüzellitürklirası) bedel karşılığında 
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
8- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
9- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7498/1-1 
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ÜRETİME HAZIRLIK - MEYDAN TEMİZLİĞİ VE PANCAR YÜZDÜRME 
HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2021-2022 Kampanyası Üretime Hazırlık- Meydan Temizliği ve Pancar 

Yüzdürme Hizmeti işi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 
esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/ 471637 
1- İdarenin 
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : burdurticaret@turkseker.gov.tr 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2021/2022 kampanya dönemi Üretime 

Hazırlık- Meydan Temizliği ve Pancar Yüzdürme 
Hizmeti 21 kişi ve tahmini 120 gün süre ile 
yürütülecektir. 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : Üretime Hazırlık- Meydan Temizliği ve Pancar 

Yüzdürme Hizmeti işe başlama tarihinden itibaren 
tahmini 120 gündür. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 26/08/2021 Perşembe günü saat 14.30 
4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL 

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

5- Teklifler 26/08/2021 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (26/08/2021 Perşembe günü) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya 
pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin 
Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin 
bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul 
edilecektir. 

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8- Bu ihalenin tamamı için teklif verilebilir, kısmi teklife açık değildir. 
9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
 7442/1-1 
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KİREÇ OCAĞI İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Üretime Destek (işletme bölümünde bulunan 3 (üç) adet kireç ocağının, 

işletme talimatlarına uygun olarak kireç taşı ve kok ile beslenip pancar kampanyası süresince 
işletmenin ihtiyacı olan kalite ve miktarlarda sönmemiş kireç, karbon dioksit gazı ve kireç sütü 
elde etme işi işçiliğidir.) 

İhale kayıt numarası : 2021/417237 
1- İdarenin 
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Üretime destek (işletme bölümündeki    

3 adet kireç ocağına 2021/2022 kampanya süresince 
(tahmini 120 takvim günü) tahminen günlük 240 ton 
kireçtaşı olmak üzere toplam 28.800 ton ve tahminen 
günlük 18 ton kok kömürü toplam 2.160 ton kok 
kömürünün ekli teknik şartnamede belirtilmiş şartlar 
dahilinde tahmil tahliyesi ve maniplasyon sahasına 
ait diğer işler. Söz konusu iş her vardiyada en az 7 
kişi olmak üzere toplam 21 kişi ile yapılacaktır. ) 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 4 (dört) 

Aydır. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 26/08/2021 Perşembe günü saat 16.00 
4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL 

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

5- Teklifler 26/08/2021 Perşembe günü saat 16.00’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (26/08/2021 Perşembe günü) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya 
pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin 
Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin 
bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul 
edilecektir. 

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8- Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
 7443/1-1 
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ÜRETİME HAZIRLIK - PANCAR ANALİZ VE KALİTE İŞLETME KONTROL 
LABORATUVARI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2021-2022 Kampanyası Üretime Hazırlık- Pancar Analiz ve Kalite İşletme 

Kontrol Lab. Hizmeti işi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş .Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 
esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/471629 
1- İdarenin 
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : burdurticaret@turkseker.gov.tr 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2021/2022 kampanya dönemi 

ÜRETİME HAZIRLIK Pancar Analiz Laboratuvarı 
Hizmeti 25 kişi ile 100 gün süre ile Kalite İşletme 
Kontrol Laboratuvar Hizmeti ise 15 kişi 110 gün 
süre ile yürütülecektir. 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : Pancar Analiz Laboratuvarı için işe başlama 

tarihinden itibaren tahmini 100 gün, Kalite İşletme 
Kontrol Laboratuvarı için 110 gündür. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 26/08/2021 Perşembe günü saat 10.00 
4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL 

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

5- Teklifler 26/08/2021 Perşembe günü saat 10.00’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (26/08/2021 Perşembe günü) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya 
pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin 
Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin 
bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul 
edilecektir. 

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8- Bu ihalenin tamamı için teklif verilebilir, kısmi teklife açık değildir. 
9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
 7444/1-1 
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ÜRETİME DESTEK-FABRİKA VE KISIMLARININ TEMİZLİĞİ  
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2021-2022 Kampanyası Üretime Destek- Fabrika ve Kısımlarının Temizliği 

Hizmeti işi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/ 471649 
1- İdarenin 
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : burdurticaret@turkseker.gov.tr 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2021/2022 kampanya dönemi Üretime 

Destek- Fabrika ve Kısımlarının Temizliği Hizmeti 
19 kişi ve tahmini 120 gün süre ile yürütülecektir. 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : Üretime Destek- Fabrika ve Kısımlarının Temizliği 

Hizmeti işe başlama tarihinden itibaren tahmini 120 
gündür. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 27/08/2021 Cuma günü saat 10.00 
4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL 

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

5- Teklifler 27/08/2021 Cuma günü saat 10.00’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (27/08/2021 Cuma günü) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 
yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 
bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 
verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8- Bu ihalenin tamamı için teklif verilebilir, kısmi teklife açık değildir. 
9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
 7445/1-1 
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YAŞ PANCAR POSASININ MAKİNALARDA PAKETLENMESİ VE PAKETLENEN 
KÜSPELERİN SATIŞ VE SEVKİNDE ARAÇLARA YÜKLENMESİ  

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2021/2022 Kampanya Döneminde Fabrikamızda 70.000 Ton Yaş Pancar Posasının 

günlük ortalama (600 Ton) 1000 kg Makinalarda Paketlenmesi ve paketlenen küspelerin satış ve 
sevkinde araçlara yüklenmesi hizmetinin T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre 
yapılması. 

İhale kayıt numarası : 2021/474337 
 

1-İdarenin  
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. 

Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası :0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2-İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Burdur Şeker Fabrikasında, 2021/2022 kampanya 

döneminde 70.000 ton (yetmişbinton) yaş pancar 
posasının, mobil tip, silindirik formda streçlenmiş 
balya silajı yapım esasına göre çalışan Yaş Pancar 
Posası Paketleme Makineleri ve 1000 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 : Burdur Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 225 

takvim  günüdür. 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 27/08/2021 Cuma Günü Saat 14.30 

4-İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 200,00 TL 
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5-Teklifler 27/08/2021 Cuma Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (27/08/2021 Cuma Günü Saat 14:30) yeniden teklif alınması (açık eksiltme 
ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin 
Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin 
bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul 
edilecektir.. 

6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8-Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç  4734 ve 4735 sayılı 
Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7467/1-1 
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KÜÇÜKBAŞ HAVYAN SATIŞ İHALELERİ YAPILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım  İşletmesi  Müdürlüğünden: 

1 - İşletmemiz yetiştirmesi aşağıda cinsi, ırkı, muhammen birim fiyatı ve geçici teminatı 

belirtilen reforme Bafra ırkı  Koç Koyun, E.Toklu, D.Toklu, E.Kuzu, D.Kuzu  26.08.2021 

Perşembe günü saat 14.00’de İşletmemiz Toplantı Salonunda açık artırma suretiyle partiler 

halinde canlı kilogram üzerinden satılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmediği takdirde 
02.09.2021 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.   

2 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat aşağıdaki gibidir. 

Parti 
No 

C i n s i Irkı 
Miktarı 
(Baş) 

Canlı Ağırlık 
(Kg) 

Muh. 
Bedel 

(TL/Kg) 

Muhammen 
Tutar (TL) 

Geçici 
Teminat 
(% 5 ) 

1 Reforme  Erkek Kuzu Bafra 200 9.000 26,00 234.000,00 11.700,00 

2 Reforme  Erkek Kuzu Bafra 200 9.000 26,00 234.000,00 11.700,00 

3 Reforme  Erkek Kuzu Bafra 200 9.000 26,00 234.000,00 11.700,00 

4 Reforme  Erkek Kuzu Bafra 200 9.000 26,00 234.000,00 11.700,00 

5 Reforme  Erkek Kuzu Bafra 200 9.000 26,00 234.000,00 11.700,00 

6 Reforme  Erkek Kuzu Bafra 200 9.000 26,00 234.000,00 11.700,00 

7 Reforme  Erkek Kuzu Bafra 200 9.000 26,00 234.000,00 11.700,00 

8 Reforme  Koç Bafra 60 4.800 19,00 91.200,00   4.560,00 

9 Reforme  Koyun Bafra 220 14.300 18,00 257.400,00 12.870,00 

10 Reforme  Erkek Toklu Bafra 70 5.250 21,00 110.250,00   5.512,50 

11 Reforme  Dişi Toklu Bafra 20 1.100 19,00   20.900,00   1.045,00 

12 Reforme  Dişi Kuzu Bafra 60 1.800 26,00   46.800,00   2.340,00 

 GENEL TOPLAM  1.830   2.164.550,00 108.227,50 

3 - Müşteriler teminatlarını yatırmak kaydıyla diledikleri partinin ihalesine katılabilirler.  

4 - İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde,  (Karanfil Sok.No.62-  
Bakanlıklar/ANKARA) ve İşletmemizde görülebilir. 

5 - İhaleye katılacak istekliler, Kanuni ikametgâh belgesini, Geçici teminat makbuzunu, 

Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduklarını ve halihazırda faaliyette 

olduklarına dair 2021 yılında alınmış belgelerini, Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli 

yetki belgelerini ve imza sirkülerini komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Gerçek kişiler de imza 
sirkülerini ibraz edeceklerdir. 

6 - Bu ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

(İşletmemiz Amasya-Mecitözü Karayolunun 25. Km.dedir.)  

Tel: 0358 2735297-98 

Fax: 03582735214 7342/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: 

2021 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA 4/B SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE 
ANTRENÖR ALIM İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 
tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 
Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere millilik 
şartlarını taşıyanlar arasından ek-1 sayılı listede belirlenen branş, grup ve kontenjan sayısınca ve 
ek-2 nitelik değerlendirme formu puan sırasına göre tam zamanlı “4-B Sözleşmeli Spor Uzmanı 
ve Antrenör” alımı yapılacaktır. 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 
A- Genel Şartlar 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 60 yaşından büyük olmamak, 
4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç) 
5. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 
6. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye 

girmiş olmak ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor 
dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik 
veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak 
ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu 
olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 
7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmış olmak, 

7. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, 
B- Özel Şartlar 
1. Antrenör pozisyonları için; 
a) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel 

antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak, 
-  Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir. 
- En az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesinin başvuru 

yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir. 
- Adayların antrenörlük ve millilik ile ilgili bilgilerinin tespitinde spor bilgi sistemi 

verileri esas alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük ve millilik bilgilerinin 
doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara 
müracaat ederek bilgilerini spor bilgi sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir. 

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ağustos (10:00) - 13 Eylül 2021 

(17:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden 
elektronik ortamda yapacaklardır. 

2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini 
başvuru sisteminde belirtilen yerlere “.jpeg veya .pdf formatında” yükleyeceklerdir. 

3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru 
yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. 

4. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat 
şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
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5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa 
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 

6. Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan sadece biri için başvuru 
yapabileceklerdir. 

7. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye 

girdiğini ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor 
dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya 
paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya 
olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olduğunu 
gösteren ve spor bilgi sistemi üzerinden alınmış millilik belgeleri, 

2. Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 
defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir 
federasyon onaylı belge, 

3. Antrenör pozisyonları için; başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede 
belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi, 

4. Beyan formu, başvuru sisteminde belirtilen yerlere yüklenecektir. 
- Lise, ön lisans veya lisans mezunuysanız ve e-Devlet üzerinde başvuru sırasında bu 

bilgileriniz gelmediyse, mezuniyet bilgilerinizi başvuru sırasında mutlaka beyan ediniz. 
- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını Bakanlık 

tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz 
edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

- Spor bilgi sistemi üzerinden Bakanlığımız tarafından verilmiş millilik belgeleri ile 
Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa 
uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon 
onaylı belgeler haricinde başka bir millilik belgesi kabul edilmeyecektir. 

- Başvuruda istenen belgeler, yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama 
sürecinde ilgili birime teslim edilecektir. 

IV- NİTELİK DEĞERLENDİRME FORMU PUANLARININ HESAPLANMASI VE 
BAŞARI SIRALAMASI 

1. Ek-2 nitelik değerlendirme formunun birinci kısmında (A-B-C maddeleri) adayların, 
Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında, Dünya şampiyonalarında olimpik veya 
paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında, Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik 
ya da deaflimpik spor dallarında elde etmiş oldukları başarılarına (ilk üç derece); ikinci kısmında 
(Ç maddesi) olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu 
olmasına; üçüncü kısmında (D maddesi) ise olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor 
dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak 
çalışmasına karşılık gelen puanlar üzerinden nitelik değerlendirme formu toplam puanı 
hesaplanacaktır. Adaylar; ek-2 nitelik değerlendirme formuna göre birinci kısmında (A-B-C 
maddeleri) madalya aldığı müsabakaları, ikinci kısmında (Ç maddesi) sporcu olarak katıldığı 
bütün faaliyetleri, üçüncü kısmında (D maddesi) ise antrenör olarak görev aldığı tüm 
müsabakaları ayrı ayrı belirtecek ve nitelik değerlendirme formunda belirtmiş oldukları her 
özellik puanlamaya dahil edilecektir. (Örneğin olimpik paralimpik spor dallarının büyükler 
Avrupa şampiyonalarında 2 kez bronz madalya alan, olimpik paralimpik büyükler Avrupa 
şampiyonalarında 16 kez milli olan bir sporcu (2*400)+(16*50)=1600 puan elde edecektir.) 
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2. Nitelik değerlendirme formunun ikinci kısmında (Ç maddesi) yer alan başarının toplam 
puanlamaya dahil edilmesi en az 15 defa milli sporcu olma şartına bağlıdır. 15’e ulaşmayan 
millilikler toplam puanlamaya dahil edilmeyecektir. 

3. Nitelik değerlendirme formunun üçüncü kısmında (D maddesi) yer alan başarının 
toplam puanlamaya dahil edilmesi son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli 
takım antrenörü olma şartına bağlıdır. 7’ye ulaşmayan ve son beş yıldan önceki antrenörlükler 
toplam puanlamaya dahil edilmeyecektir. Son beş yılın hesaplanmasında başvuru tarihinin son 
günü esas alınacaktır. 

4. Millilik hesaplaması yapılırken müsabakadaki her millilik (maç/yarışma) bir millilik 
puanıyla çarpılarak hesaplama yapılacaktır. (Örneğin; olimpik paralimpik büyükler Dünya 
Şampiyonasına katılmış ancak madalya alamamışsa 16 (onaltı) tane milliliği olan bir sporcu 
16*100=1600 puan alacaktır.) 

5. Madalya alan sporcuların puanları hesaplanırken, madalya kazandıkları müsabakadaki 
madalya puanı ile aynı müsabakaya ait millilikleri de puan hesaplamasına katılacaktır. 

6. Spor dalının olimpik, paralimpik, deaflimpik olduğu dönemdeki başarılar dikkate 
alınacaktır. Spor dalının olimpik, paralimpik, deaflimpik olmadığı dönemdeki başarılar 
puanlamaya dahil edilmeyecektir. 

7. Başarı sırasının belirlenmesinde, nitelik değerlendirme formu toplam puanı esas 
alınacaktır. Başarı listesi nitelik değerlendirme formu toplam puanı en yüksek olan adaydan 
başlamak suretiyle sıralanarak her bir pozisyon için ilan edilen kontenjan sayısına göre 
belirlenecektir. 

8. Antrenörlükte her branş ve spor uzmanlığında her grup kendisine ayrılan kontenjan 
durumuna göre kendi içinde, nitelik değerlendirme formu toplam puan sırasına göre 
değerlendirilerek sıralanacaktır. 

9. Nitelik değerlendirme formu toplam puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle 
ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit 
edilecektir. 

10. Adayların, nitelik değerlendirme formu toplam puanlarının eşit olması halinde 
sırasıyla eğitimi yüksek olana, bunda eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunda da 
eşitlik olması halinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. 

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI 
1. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvurular ile adayların başvurdukları pozisyon için 

ilan edilen niteliklere uygunluğu inceleme ve değerlendirme komisyonu tarafından incelenecektir. 
İnceleme ve değerlendirme sonrasında adayların nitelik değerlendirme formu toplam puanları ve 
bu puanlara göre başvurdukları pozisyondaki başarı sıraları inceleme ve değerlendirme 
komisyonu tarafından tespit edilerek başvuru sonuçları ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar 
başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

2. Başvuru sonuçlarına ilişkin itirazlar, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 
(beş) iş günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire 
Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) iş günü içinde incelenerek karara 
bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir. 

3. Başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve 
yazılı olarak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına 
ulaştırılmayan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri 
bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. E-mail veya faksla yapılacak itirazlar kabul 
edilmeyecektir. 
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4. İtiraz süresinin tamamlanmasına müteakip nihai sonuçlar ve diğer hususlar 
Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar alıma ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

VI- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA 
1. Nitelik değerlendirme formu toplam puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle 

ilan edilen her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu pozisyona 
yerleştirmesi yapılacaktır. 

2. Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet 
sitesinde daha sonra ilan edilecek olup kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. 
Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

3. Adaylar daha sonra belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayarak 
görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan 
göreve başlamayan adaylar feragat etmiş sayılacaktır. 

4. Belirlenen son göreve başlama tarihi itibarıyla, mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, 
askerlik vb.) göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde 
mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir. 

5. Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir 
mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar 
göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

6. Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boşalan sözleşmeli 
pozisyona, aynı usul ile başarı sırasına göre bu kapsamda yapılacak bir sonraki alıma kadar 
göreve başlatılabilecektir. 

VII- DİĞER HUSUSLAR 
1. Bakanlık alım ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen 

hususlarda adaydan ayrıca belge talep edebilecektir. 
2. Alım sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu 

tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri 
feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

3. Alım ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat 
sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4. Alıma ilişkin duyuruda yer almayan iş ve işlemlerde adayların ıslak imzalı ve yazılı 
dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına 
ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. 

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri geçerlidir. 

VIII- İLETİŞİM 
Yazışma Adresi : Gençlik ve Spor Bakanlığı 
     Personel Genel Müdürlüğü 
     Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı 
     Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / Ankara 
İletişim : GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472 
İlgililere duyurulur. 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: 
2021 YILI SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIM İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 
tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 
Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu 
KPSS P3 puan sırası esas alınarak antrenör boş pozisyonları için belirlenen ek-1 sayılı listede 
belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü ve 
uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı “4/B Sözleşmeli Antrenör” alınacaktır. 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
3) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren 

bölümlerinden mezun olmak, 
4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, 
5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 
6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak, 
7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç) 
8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak, 
9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 
10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, 
11) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel 

antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak. 
- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir. 
- En az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesinin başvuru 

yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir. 
- Adayların antrenörlük ile ilgili bilgilerinin tespitinde spor bilgi sistemi verileri esas 

alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, 
eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek antrenörlük 
bilgilerini spor bilgi sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir. 

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna 
edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan 
sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. 
Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal 
edilecektir. 

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 20 Eylül (10:00) - 27 Eylül 2021 

(17:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden 
elektronik ortamda yapacaklardır. 

2) Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini 
başvuru sisteminde belirtilen yerlere “.jpeg veya .pdf formatında” yükleyeceklerdir. 

3) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru 
yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. 
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4) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat 
şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

5) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa 
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 

6) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan sadece biri için başvuru 
yapabileceklerdir. 

7) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1) Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını 

sağlayabilecek nitelikte olmalıdır), 
2) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel 

antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi, 
3) Ek-2 beyan formu başvuru sisteminde belirtilen yerlere yüklenecektir. 
- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını Bakanlık 

tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz 
edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

- Başvuruda istenen belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar 
tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir. 

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA 
ÇAĞIRMA 

1) Duyuruya uygun şekilde yapılan başvurular ile adayların başvurdukları pozisyon için 
ilan edilen niteliklere uygunluğu Bakanlığımız tarafından incelenecektir. 

2) 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak KPSS B grubu KPSS P3 
puanı en yüksek olan adaydan başlamak kaydıyla antrenör boş pozisyonları için ek-1 listede 
belirlenen boş kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

3) Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana 
sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü ve uygulamalı sınava 
çağırılacaktır. 

4) Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra 
Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

5) Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

V- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
1) Sınav, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. 
2) Sözlü ve uygulamalı sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından; 
a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, spor 

bilimine giriş, spor psikolojisi, spor fizyolojisi, sağlık bilgisi ve ilk yardım, temel antrenman 
bilimi, sporda öğretim yöntemleri, spor anatomisi, beceri öğrenimi, psikomotor gelişim, sporda 
ölçme ve değerlendirme, spor hukuku, sporda yönetim ve organizasyon vb.), (35 puan) 

b) Görevin gerektirdiği mesleki alan uygulaması (40 puan) 
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (5 puan) 
d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (5 puan) 
e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (5 puan) 
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f) Genel kültürü ve genel yeteneği, (5 puan) 
g) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (5 puan) 
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin 

vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü ve uygulamalı sınav 
puanı belirlenecektir. 

3) Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin bilgilerini, sözlü ve uygulamalı sınava 
katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav tarihini Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

4) Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus 
cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava 
alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul 
edilmeyecektir. 

5) Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde 
sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir 
sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sınava katılamayacak olunması halinde 
belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik 
yapılabilecektir. 

6) Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
7) Sözlü ve uygulamalı sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü 

herhangi bir kayıt yapılmayacaktır. 
VI- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI 
1) Sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her 

birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması 
gerekmektedir. 

2) Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü ve uygulamalı sınav puanı esas alınacaktır. 
Başarı listesi sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon için ilan edilen 
kontenjan sayısına göre belirlenecektir. 

3) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı 
kadar asıl aday ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir. 

4) Sözlü ve uygulamalı sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek 
olana, mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. 

5) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü ve uygulamalı sınavda 70 
(yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir. 

VII- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ 
1) Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde 

daha sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sözlü 
ve uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

2) Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan 
edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve 
Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) iş günü içinde incelenerek 
karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir. 

3) Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü 
içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar 
Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, İtiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve 
adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. E-mail veya faksla yapılacak 
itirazlar kabul edilmeyecektir. 
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VIII- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA 
1) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen her bir pozisyon 

için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu pozisyona yerleştirmesi yapılacaktır. 
2) Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet 

sitesinde daha sonra ilan edilecek olup kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. 
Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

3) Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayarak görev 
yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve 
başlamayan adaylar feragat etmiş sayılacaktır. 

4) Belirlenen son göreve başlama tarihi itibarıyla, mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, 
askerlik vb.) göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde 
mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir. 

5) Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir 
mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar 
göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

6) Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boşalan sözleşmeli 
pozisyona, aynı usul ile başarı sırasına göre bu kapsamda yapılacak bir sonraki alıma kadar 
göreve başlatılabilecektir. 

IX- DİĞER HUSUSLAR 
1) Bakanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen 

hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 
2) Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği 

ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 
Sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

3) Sınav ve sonuçları ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular 
tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4) Sınavla ilgili duyuruda yer almayan iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem 
yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel 
Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-mail ile 
işlem yapılmayacaktır. 

5) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

X- İLETİŞİM 
Yazışma Adresi : Gençlik ve Spor Bakanlığı 
    Personel Genel Müdürlüğü 
    Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı 
    Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / Ankara 
İletişim : GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472 
İlgililere duyurulur. 
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Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 
Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri 
(profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de 
yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz 
Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak 
olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr 
insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Adres:  
Beykoz Üniversitesi 
İnsan Kaynakları Müdürlüğü 
Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114   34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL 
Tel: 0216 912 2252 

Birim Bölüm / Program Aranan Şartlar Unvan Sayı 

Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

Lisans derecesini Elektrik ve Haberleşme, 
yüksek lisans ve doktorasını Elektrik 
Mühendisliği alanlarından, doçentliğini 
Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri bilim 
alanından almış olmak ve sivil havacılık 
alanlarında çalışmaları bulunmak. 

Prof. Dr. 1 

Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

Fizik alanında lisans derecesi ve doktora 
derecesi olmak, Fizik alanında doçent 
unvanına sahip olmak, manyetik sensörler 
alanında endüstri deneyimine sahip olmak. 

Prof. Dr. 1 

Meslek 
Yüksekokulu 

Fizyoterapi Tıp Fakültesi mezunu olmak, Nöroloji ana 
bilim dalında uzman olmak. 

Prof. Dr. 1 

İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi İşletme 

Doçentliğini yönetim strateji alanından almış 
olmak ve bu alanlarda ulusal ve uluslararası 
çalışmaları bulunmak ve Yetenek Yönetimi 
ve İnsan Kaynakları alanında dersler vermiş 
olmak. 

Doç. Dr. 1 

İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi İşletme 

Doçentliğini bankacılık/sigortacılık alanından 
almış olmak ve bu alanlarda ulusal ve 
uluslararası çalışmaları bulunmak. 

Doç. Dr. 1 

Sosyal Bilimler 
Fakültesi Psikoloji 

Klinik psikoloji, sağlık psikolojisi, çocuk ve 
ergen ruh sağlığı alanlarında doktora/ tıpta 
uzmanlık yapmış olmak. Psikoloji 
bölümlerinde ders verme ve tez yönetme 
deneyimine sahip olmak 

Doç. Dr. 1 

İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi 

Uluslararası 
Ticaret ve 
Finansman 
(İngilizce) 

Uluslararası ticaret, İktisat ya da İşletme 
alanlarında lisans ya da yüksek lisans 
derecesine sahip olup, aynı alanlarda doktora 
yapmış olmak. Uluslararası ticaret 
uygulamaları ve e-ticaret alanlarında 
akademik çalışmaları bulunmak ya da dersler 
vermiş olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 
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İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi 

İşletme 

İşletme, iktisat fakültelerinden birinden lisans 
mezunu olmak, bu alanlardan birinde 
doktorasını tamamlamış olmak ve inovasyon 
yönetimi, stratejik planlama, örgütsel gelişim 
konularında çalışmış ya da dersler vermiş 
olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Yönetim 
Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
alanlarından birinde lisans veya doktora 
derecesi olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Yönetim 
Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
alanlarından birinde lisans veya doktora 
derecesi olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Endüstri Mühendisliği alanında lisans veya 
doktora derecesi olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık 
Mimarlık alanında lisans ve doktora derecesi 
olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık 
Mimarlık alanında lisans ve derecesi olmak, 
mimarlık tarihi alanında uzmanlığı olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Sanat ve Tasarım 
Fakültesi 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Gıda Mühendisliği alanından lisans, yüksek 
lisans ve doktora derecelerini almış olmak, 
Raman spektroskopiyle ilgili çalışmalar 
yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Sanat ve Tasarım 
Fakültesi 

Dijital Oyun 
Tasarımı 

Dijital Oyun Tasarımı'nın ilgili alanlarından 
(Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi, Görsel İletişim 
Tasarımı, İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, 
Animasyon, Çizgi Film Animasyon, Radyo 
Sinema Televizyon, Sinema ve Medya, 
İletişim Bilimleri vb.) birinde doktora 
derecesine sahip olmak, Unity ve/veya Unreal 
Engine oyun motorları ile oyun geliştirme 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji 
Psikoloji alt alanlarında veya ilgili alanlarda 
doktora yapmış olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji 
Uygulamalı Psikoloji, Klinik Psikoloji ve 
Sağlık Psikolojisi alanlarından birinde doktora 
eğitimini tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
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Sivil Havacılık 
Yüksekokulu 

Havacılık 
Yönetimi 
(İngilizce) 

Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol ve 
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Lojistik 
Yönetimi/ Uluslararası Lojistik ve 
Taşımacılık/Uluslararası Lojistik ve 
Ticaret/İşletme/Endüstri Mühendisliği 
bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, 
sivil havacılık alanında doktora yapmak veya 
belgelendirmek kaydıyla sivil havacılık 
alanında en az beş yıl deneyim sahibi olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Meslek 
Yüksekokulu 

Diyaliz 
Tıp Fakültesi mezunu olup, organ nakli 
tecrübesi olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Meslek 
Yüksekokulu 

Optisyenlik 
Tıp Fakültesi mezunu olup, göz hastalıkları 
ana bilim dalında uzman olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Endüstri Mühendisliği alanında lisans ve tezli 
yüksek lisans derecesi olmak. 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 

Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Yönetim 
Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
alanlarından birinde lisans ve tezli yüksek 
lisans derecesi olmak. 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 

Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Yönetim 
Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
alanlarından birinde lisans ve tezli yüksek 
lisans derecesi olmak. 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
2 

Sanat ve Tasarım 
Fakültesi 

Dijital Oyun 
Tasarımı 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
alanında lisans ve tezli yüksek lisans yapmış 
olmak; Unity ve/veya Unreal Engine 
motorunda dijital oyun geliştirme, 3 boyutlu 
modelleme, animasyon ve render konularında 
çalışmalarında bulunmuş olmak. 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 

Beykoz Lojistik 
Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Havacılık 
Kabin Hizmetleri 

Lisans mezunu olup, sivil havacılık alanında 
tezli yüksek lisans derecesine sahip ya da 
belgelemek koşuluyla hava yolları 
kurumlarında kabin amirliği ve kabin 
eğitmenliği alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi 
olmak. IATA onaylı havacılık yönetimi ve 
denetçisi sertifikasına sahip olmak. 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 

Beykoz Lojistik 
Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Havacılık 
Kabin Hizmetleri 

Lisans mezunu olup, sivil havacılık alanında 
tezli yüksek lisans derecesine sahip ya da 
belgelemek koşuluyla sivil havacılık alanında 
en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak, Ekip 
planlama, bilet satış, dispatch konularında 
ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 
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Beykoz Lojistik 
Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Havacılık 
Kabin Hizmetleri 

(İngilizce) 

Hukuk fakültesi mezunu olup yüksek lisansını 
özel hukuk alanında yapmış olmak, 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilişim 
Güvenliği 

Teknolojisi 

Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve 
Kontrol Öğretmenliği bölümlerinin birinden 
lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli 
yüksek lisans mezunu olmak. 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 

Meslek 
Yüksekokulu 

Odyometri 
Odyoloji lisans mezunu olup, alanında tezli 
yüksek lisans derecesine sahip olmak. 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 

Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Yönetim 
Bilişim Sistemleri veya Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
alanlarından birinde lisans derecesi olmak ve 
tezli yüksek lisans veya doktora programına 
kayıtlı olmak 

Arş. Gör. 1 

Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Yönetim 
Bilişim Sistemleri veya Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
alanlarından birinde lisans derecesi olmak ve 
tezli yüksek lisans veya doktora programına 
kayıtlı olmak. 

Arş. Gör. 1 

Sanat ve Tasarım 
Fakültesi 

Grafik Tasarımı 

Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, Görsel 
İletişim Tasarımı bölümlerinden lisansını 
almış olmak; ilgili alanlardan birinde tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak veya 
tamamlamış olmak. Grafik tasarımı 
uygulamalı alanlarında güncel tasarım 
programlarına hakim olup, çalışmalar yapıyor 
olmak. ALES Eşit Ağırlık puan türünde en az 
70 puana sahip olmak. 

Arş. Gör. 1 

Sanat ve Tasarım 
Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
bölümlerinden lisansını almış olmak; ilgili 
alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak veya tamamlamış olmak. İç mimarlığın 
uygulamalı alanlarında güncel tasarım 
programlarına hakim olup, çalışmalar yapıyor 
olmak. 

Arş. Gör. 1 
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Sanat ve Tasarım 
Fakültesi 

Çizgi Film ve 
Animasyon 

Çizgi Film ve Animasyon, Grafik Tasarımı, 
İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı 
bölümlerinden lisansını almış olmak; ilgili 
alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak veya tamamlamış olmak. Çizgi film ve 
animasyon uygulamalı alanlarında güncel 
tasarım programlarına hakim olup, çalışmalar 
yapıyor olmak. 

Arş. Gör. 1 

Sanat ve Tasarım 
Fakültesi 

Dijital Oyun 
Tasarımı 

Dijital Oyun Tasarımı veya ilgili alanlarından 
lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans 
yapmış olmak; Unity ve/veya Unreal Engine 
motorunda dijital oyun geliştirme 
çalışmalarında bulunmuş olmak. 

Arş. Gör. 1 

Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası 

İlişkiler 
(İngilizce) 

Siyaset, uluslararası ilişkiler veya tarih lisans 
mezunu olmak; ilgili alanlarda yüksek lisans 
veya doktora programına kayıtlı olmak 

Arş. Gör. 1 

Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji 
(İngilizce) 

Psikoloji lisans mezunu olmak; psikoloji alt 
alanlarında tezli yüksek lisans veya doktora 
programına kayıtlı olmak 

Arş. Gör. 1 

* Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 
gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu 
aranmaktadır. 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI 
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 
2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 
3. Adli Sicil Kaydı. 
4. İngilizce bölümlere başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği 

kabul edilen bir sınavdan en az 85 dil puanı almış olmak. 
5. 2 adet fotoğraf. 
6. Nüfus cüzdanı sureti. 
7.  Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora). 
8. Profesör kadrosuna başvurular için Doçentlik belgesinin tasdikli sureti. 
9. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi. 
10. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

denklik belgesi 
11. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite 
yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış CD/ 
taşınabilir bellek. 

Profesör kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım 
olarak dosya ve 6 (altı) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile 
ilanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri 
gerekmektedir. 
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Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri 
içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış 
olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 
Öğretim Görevlisi:  
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 
2.  Belirtilen alanlarda lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. 
3. LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN TÜRKÇE BÖLÜMLERE ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ başvurularında YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir 
sınavdan en az 50 dil puanı almış olmak. 

4. Lisans/Ön Lisans düzeyinde İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE 
başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 
85 dil puanı almış olmak. 

5. Deneyim belirtilen kadro başvurularında belgelemek kaydıyla deneyim koşulunu 
sağlamak. 

Araştırma Görevlisi: 
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 
2. İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE BAŞVURULARDA EN AZ 85, 

TÜRKÇE EĞİTİM VEREN PROGRAMLARA BAŞVURULARDA EN AZ 50; YDS veya 
Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan dil puanı almış olmak. 

3. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 
2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş  
3. Adli Sicil Kaydı. 
4. ALES belgesi. 
5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda Yabancı Dil Belgesi. 
6. 2 adet fotoğraf. 
7. Nüfus cüzdanı sureti. 
8. Diplomaların fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). 
9. Onaylı transkript belgesi. 
10. Deneyim belirtilen kadro başvurularında e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK 

hizmet dökümü. 
11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

denklik belgesi. 
Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, 

süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  
Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 
Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi Kadroları SINAV TAKVİMİ 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 16.08.2021 
Son Başvuru Tarihi : 31.08.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 03.09.2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 07.09.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 10.09.2021 
 7499/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 
temizlik personeli olarak çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (5), (6), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak. 
2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 39 yaşını doldurmamış olmak. 
3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamış olmak. 
4- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması. 
5- İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi 

itibariyle sahip olmak.(Bakınız özel şartlar.) 
6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;  
a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 

olmamak. 
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

7- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

8- Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız 
olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. 

9- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 17. maddesinde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; 
Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak 
temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak 
alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” hükmü uyarınca yapılacak sözlü 
sınavdan başarılı olmak. 

10- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten 
ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru 
şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek 
listeden atama yapılacaktır. 

11- Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı 
sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece 
sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak 
üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

12- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" mezkûr 
yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

ÖZEL ŞARTLAR 
Temizlik Personeli (15 kişi) 
1) En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak. (Öğrencilikle 

ilişiği olmamak.) 
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2) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf 
olmak). 

3) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 
4) 18 yaşını tamamlamış ve 39 yaşını doldurmamış olmak. 
BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ 
Talep şartlarını taşıyan adaylar, 16.08.2021 - 20.08.2021 tarihleri arasında İŞKUR il 

müdürlüklerinden/ hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr 
internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak 
başvuru yapabileceklerdir. 

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede 

yer alan adayların isim listesi 27.08.2021 tarihinde üniversitemizin web sayfasında 
(www.boun.edu.tr) yayınlanacaktır. Kura çekimi 31.08.2021 tarihinde saat 11:00’da Garanti 
Kültür Merkezi Ayhan Şahenk Salonu’nda Noter huzurunda gerçekleşecektir. Adaylar istemeleri 
halinde kura çekimini izleyebilecektir. Noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş 
sayısının Dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir. Belirlenen adaylar 
Üniversitemizin internet sitesinde (www.boun.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sınav gün, saat ve 
yeri Üniversitemiz web sayfasında (www.boun.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ 
Belge teslim tarihi kura sonuçları açıklandıktan sonra Üniversitemizin web sayfasında 

(www.boun.edu.tr) yayınlanacaktır. 
Kura sonucu belirlenen adayların aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; 

hazırlaması gereken tüm belgeleri (eğitim durumu, öncelik durumu vb.) Boğaziçi Üniversitesi 
Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Durumlarını 
belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup, yerlerine 
sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilecektir. 

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN 
İSTENEN BELGELER 

1) Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi. 
2) 3 Adet Vesikalık fotoğraf. 
3) Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-Devlet sistemi üzerinden evrak teslim 

tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.) 
4) SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığını gösterir belge. 
5) Askerlik durum belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir.) 
6) Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (ilkokul, ortaokul, lise) 
7) Hastanelerden alınacak Heyet Raporu (Doktorlardan bir tanesi mutlaka psikiyatri 

bölümünden olmalı.) 
SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 
1. Sözlü sınav sonucunda, açık işçi sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. 

İşe başlamayanlar, deneme süresi içerisinde işten ayrılanlar ve gerekli şartları taşımadığı bu süre 
içerisinde tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır. 

2. Asil ve yedek üyeler Üniversitemizin web sayfasında (www.boun.edu.tr) ilan 
edilecektir. 

İlanen Duyurulur. 7461/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf 
Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 
kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre 
asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları 
süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan 
Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge 
olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak 
iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde 
yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen 
yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz. 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 
1.  Başvuru formu. 
2.  YÖK formatında özgeçmiş. 
3.  Yayın listesi. 
4.  Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 
5.  T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 
6.  2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır). 
7.  Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini. 
8.  Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı 

Özel Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini 
Ortodonti alanında 
almış olmak. 

1 

Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu 

Diş Protez 
Teknolojisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini 
Protetik Diş Tedavisi 
alanında almış olmak. 

1 

 7473/1/1-1 

—— • —— 
Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 
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” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri 
tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden 
fazla kadroya başvuramaz. 
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Sınav Takvimi:  
İlk Başvuru Tarihi : 16.08.2021 
Son Başvuru Tarihi : 31.08.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 01.09.2021 
Sınav Tarihi : 03.09.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 04.09.2021 
Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa 
   Ürgüp/Nevşehir 
Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler; 
1.  Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 
2.  Başvuru formu  
3.  ALES sonuç belgesi 
4.  ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı 
5.  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge 
6.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
7.  Özgeçmiş 
8.  Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
9.  Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden 

alınabilir) 
10. Lisans not dökümü (onaylı belge) 
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf 
12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden 

alınabilir)   
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge 

(tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan 
alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması 
halinde başvuru kabul edilmeyecektir.) 

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir) 
 

Fakülte/Enstitü/ 
Yüksekokul 

Bölüm/ 
Program 

Kadro 
Unvanı 

Özel Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

Ales YDS 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 
Sağlığı 

Öğr. Gör. 
Diş Hekimliği 

Fakültesi mezunu 
olmak. 

1 70 - 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Diş Protez 
Teknolojisi 

Öğr. Gör. 
Diş Hekimliği 

Fakültesi mezunu 
olmak. 

1 70 - 

 7473/2/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte bünyesine Araştırma Görevlisi 
alacaktır. 

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan 
Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla  (KTO  Karatay  Üniversitesi  
Rektörlüğü  İnsan  Kaynakları  ve  Mali  İşler  Direktörlüğü  Akabe  Mah.  Alaaddin  Kap  Cad.  
No: 130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve 
eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Duyurulur. 
Müracaatların Başlama Tarihi    : 16.08.2021 
Son Müracaat Tarihi                   : 31.08.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi            : 06.09.2021 
Sınav Tarihi                                 : 09.09.2021 
Değerlendirme Tarihi                  : 14.09.2021 
 

BİRİM BÖLÜM/ALAN 
KADRO 
SAYISI 

UNVANI ŞARTLARI 

Sağlık 
Bilimleri 

Yüksekokulu 

Hemşirelik 
Bölümü 

1 Arş. Gör. 

Hemşirelik lisans mezunu olmak. 
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri 
Hemşireliği Anabilim Dalında 
tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

 
İstenen    Belgeler 
1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde) 
2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde) 
3- Özgeçmiş (CV) 
4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet belgesi 

kabul edilmektedir.) 
5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa) Mezuniyet 

Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) 
7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa)) 
8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) 
9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 
10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) 
11- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından 

verilmiş çalışma belgesi ve e-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel 
Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.) 

12- Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. 
(e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) 

 7488/1-1 
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”nun 48’inci 
maddesi, 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”nun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri ile “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

GENEL AÇIKLAMALAR 
* Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihi olan 16.08.2021 ve son başvuru 

tarihi olan 31.08.2021 tarihi mesai bitimine kadardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

* Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
23.,24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir. 

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların, Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması gerekmektedir. 

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek, ibraz 
edeceklerdir. 

* 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında, 
başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

* Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe 
aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. 

* PROFESÖR; 
Kadrolarına başvuracak adayların, daimi statüde görev yapacak olup, adayların 

başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri (Üniversitemiz web sayfasından temin 
edilebilir.), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Lisans, Yüksek Lisans, 
Doktora ve Doçentlik Belgeleri veya e- Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler, Yayın Listesi 
(yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirtmek koşuluyla), 6 (altı) takım (1 Adet 
Fiziksel + 5 Adet CD halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek, 
Üniversitemiz Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

**DOÇENT ; 
Kadrolarına başvuracak adayların, daimi statüde görev yapacak olup, adayların 

başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri (Üniversitemiz web sayfasından temin 
edilebilir.), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, 
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu 
belgeler, Yayın Listesi,  4 (dört) takım (1 Adet Fiziksel + 3 Adet CD halinde) hazırlayacakları 
bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek, Üniversitemiz Rektörlüğü, Personel Dairesi 
Başkanlığına, şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. 

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ; 
Kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten 

dilekçeleri (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir.), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, 
Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri 
veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeleri, Yayın Listesi, 4 (dört) takım (1 Adet Fiziksel 
+ 3 Adet CD halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek, 
Üniversitemizin İlgili Birimlerine, şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. 
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İlan 

No. 
Kadro Birimi Bölümü 

Anabilim Dalı/ 

Prog. 

Kadro 

Unvanı 

Kad. 

Der. 
Adet Açıklamalar 

20
21

08
01

 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Bilgisayar Bilimleri 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora 

yapmış olmak. 

20
21

08
02

 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Bilgisayar Yazılımı 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora 

yapmış olmak. 

20
21

08
03

 

Mühendislik 

Fakültesi 

Enerji Sistemleri 

Mühendisliği 

Enerji Planlaması 

ve Yönetimi 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalında 

veya Makine Mühendisliği Anabilim Dalında 

Doktora yapmış olmak. 

20
21

08
04

 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında Doktora 

yapmış olmak. 

20
21

08
05

 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Hemşirelik 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Hemşirelik Anabilim Dalında Doktora yapmış 

olmak. 

20
21

08
06

 Mimarlık Tasarım 

ve Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Grafik Bölümleri 

veya Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak. Alanıyla 

ilgili Doktora yapmış olmak. 

20
21

08
07

 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

Siyaset ve Sosyal 

Bilimler 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Kamu Hukuku Anabilim Dalında Doktora yapmış 

olmak. 

20
21

08
08

 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme 

Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Alanında Doktora 

yapmış olmak. 

20
21

08
09

 

Kadirli Uygulamalı 

Bilimler Fakültesi 
Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi Profesör 1 1 

Gıda Teknolojileri Alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

20
21

08
10

 

Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Beden Eğitimi ve 

Spor 
Doçent 3 1 

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim 

Dalında Doçent unvanına sahip olmak. 

20
21

08
11

 

Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu 
Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
5 2 

Spor Yöneticiliği veya Beden Eğitimi ve Spor 

Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. 

 7343/1/1-1 
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, 2547 

sayılı “Yükseköğretim Kanunu”nun 50/d maddesi, 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu’nun 48. 

maddesi 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 Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca 

Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

İLAN TAKVİMİ 

Başvuruda bulunacak adayların, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

son başvuru tarihi olan 31.08.2021 (mesai bitimi saat. 17.00’dir)’ye kadar ilgili birimlere şahsen 

veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

İlk Başvuru Tarihi 16.08.2021 Giriş Sınav Tarihi 07.09.2021 

Son Başvuru Tarihi 31.08.2021 (mesai bitimi 

saat: 17.00’dir) 

Nihai Değerlendirme Tarihi 10.09.2021 

Ön Değerlendirme Tarihi 03.09.2021 Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi www.osmaniye.edu.tr 

Başvuru Tipi Şahsen veya Posta yolu ile  

 

İLA
N 

NO
 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANA BİLİM 

DALI / 

PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 

KA
DR

O 
DE

RE
CE

 

AD
ET

 

AL
ES

 

YA
BA

NC
I D

İL
 

AÇIKLAMALAR BAŞVURU YERİ 

20
21

08
01

 

Fen - Edebiyat 

Fakültesi 
Biyoloji Zooloji 

Araştırma 

Görevlisi 
7 1 70 50 

Fakültelerin Biyoloji Bölümü 

Lisans mezunu olmak. 

Zooloji Alanında Tezli 

Yüksek Lisans yapıyor 

olmak. 

Fen - Edebiyat 

Fakültesi 

Karacaoğlan 

Yerleşkesi D Blk. 

OSMANİYE 

 

http://www.osmaniye.edu.tr/
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20

21
08

02
 

Fen - Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Türk Lehçeleri 

ve Edebiyatları 

Araştırma 

Görevlisi 
7 1 70 50 

Fakültelerin Türk Dili ve 

Edebiyatı, Çağdaş Türk 

Lehçeleri ve Edebiyatları 

veya Türkçe Öğretmenliği 

Bölümü Lisans mezunu 

olmak. Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları alanında Tezli 

Yüksek Lisans yapıyor 

olmak. 

Fen - Edebiyat 

Fakültesi 

Karacaoğlan 

Yerleşkesi D Blk. 

OSMANİYE 

20
21

08
03

 

Mimarlık 

Tasarım ve 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Müzik Müzik 
Araştırma 

Görevlisi 
7 1 70 50 

Konservatuvarların, Güzel 

Sanatlar Fakültelerinin ya da 

Eğitim Fakültelerinin Müzik 

Bölümü Lisans mezunu 

olmak. İlgili alanda Tezli 

Yüksek Lisans yapıyor 

olmak. 

Mimarlık Tasarım ve 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Karacaoğlan 

Yerleşkesi E Blk. 

OSMANİYE 

GENEL ŞARTLAR: 

1- 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak. 

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 

50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

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

Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenmektedir. 

MUAFİYET: 

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

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 
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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’ncı maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

KADRO UNVAN ŞARTLARI: 

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 

birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 

2- Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda 

tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak şartı aranır. 

3-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d 

maddesi uyarınca yapılacaktır. 

4-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 

kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 

dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 

yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 

yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 

istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

İSTENEN BELGELER: 

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, İlan Numarası, Birimi, Anabilim 

Dalı/Programı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) 

açıkça belirtilecektir. (http://personel.osmaniye.edu.tr/18362_formlar.html) 

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

3-Özgeçmiş 

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge veya 

e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge 

5-Lisans / Lisansüstü diploma belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler 

6-Lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi veya e-Devlet üzerinden alınan 

karekodlu belge 
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7-Transkript Belgesi (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi ile ilgili) veya e-Devlet 

üzerinden alınan karekodlu belge 

8-ALES belgesi 

9-2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

10-Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda Yabancı Dil şartı 

aranmaz) 

11-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanların, çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi 

12-Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve 

tecrübe belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belge üzerinde ilgili işyerinin 

kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihi bulunacak ve SGK hizmet dökümü 

eklenerek teslim edilecektir) 

13-Yüksek Lisans / Doktora eğitim yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, 

ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci 

belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir. 

ÖNEMLİ NOTLAR: 

1- Başvurunun, şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması 

gerekmektedir. 

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.osmaniye.edu.tr) yayımlanacaktır. 

İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

3- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe 

aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. 

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

5- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece 1 (bir) ilana başvurabilecektir. Birden fazla 

ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir. 

6- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

İlana ilişkin bilgiler, Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer 

almaktadır. 7343/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Aksaray Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Galatasaray Üniversitesi Kurumsal Yönetim, Denetim ve Uyum Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Gaziantep Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Galata Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Galata Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Manyetik Malzemeler Tasarım ve Üretim 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.
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