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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

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, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

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

Elektronik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organ-
larına, bu organların 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,

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

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

amacıyla araştırmalar yapmak.
b) Tıbbi cihaz ve sistemler geliştirmek ve bu sonuçları Üniversiteye ve biyomedikal

endüstrisine sunmak.
c) Biyomedikal mühendisliği için yeni yaklaşım ve teknikler geliştirmek.
ç) Biyomedikal mühendisliği alanında Üniversiteye ve sektöre yönelik uygulamalar

yapmak.
d) Biyomedikal Elektronik Cihazların tasarımı ve kalibrasyonu konusunda öğrencilere

ve bu sektörde çalışan firmalara eğitimler vermek.
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 kuruluşları ile işbirliği 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 hizmetleri vermek.

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

d) Biyomedikal Elektronik Cihaz prototipleri geliştirerek bunları imalat sektörüne sunmak.
e) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen sonuçları bilimsel yayın ola-

rak sunmak.
f) Amaçları ile ilgili gerekli gördüğü diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin 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 üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren
Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür
yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda
ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini

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

rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ih-

tiyacını Rektörlüğe sunmak.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma

yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az dört ayda bir toplanır. Gerektiğinde
Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt ço-
ğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 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) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-
rafından seçilen en çok onbeş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak kasım ayı içinde toplanır. Gerektiğinde Mü-
dürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır;
toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek,

tavsiye ve 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, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.
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Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

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

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME, DEĞERLENDİRME, BELGELENDİRME 
VE MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Ölçme, Değerlendirme,

Belgelendirme ve Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Ölçme, Değerlendirme, Belge-

lendirme ve Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, yetkilerine 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: Selçuk Üniversitesi Ölçme, Değerlendirme, Belgelendirme ve Mesleki Eği-

tim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Selçuk Üniversitesi Ölçme, Değerlendirme, Belgelendirme ve Mesleki Eği-

tim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve

değerlendirme çalışmalarının niteliğini yükseltmek, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ölçme
ve değerlendirme konularında danışmanlık hizmeti sunmak, kamu kurum ve kuruluşları ile
özel sektör kuruluşlarının çalışanlarına belgelendirmeye dayalı ölçme ve değerlendirme semi-
nerleri, belgelendirmeye yönelik programlar düzenlemek, sosyal bilim alanı ile ilgili ölçme
araçları geliştirmek ve eğitim bilimleri alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, ölçme ve değerlen-
dirme alanında ulusal ve uluslararası düzeyde ölçme uygulamaları gerçekleştirmek, kongre,
sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılar düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversiteye bağlı birimlerde ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek,

yapılmakta olan çalışmaların niteliğini artırmak ve istendiğinde merkezi sınav hizmeti vermek,
b) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına ölçme ve değerlen-

dirme konusunda danışmanlık, eğitim ve sınav hizmeti vermek,
c) Eğitim sorunlarıyla ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak, bu gibi çalışmalara

katılmak ve desteklemek,
ç) Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test uygulamalarının yapılabilmesi için ya-

zılım geliştirmek, güncellemek, denetimini yapmak, donanım bileşenlerinin geliştirilmesini
sağlamak,

d) Bilgisayar ortamında test uygulamalarının yapılabilmesi için sınav salonları oluştur-
mak, bu salonların güvenliğini sağlamak, sınavları yürütmek, uygulanan sınavlara ilişkin veri
çözümlemesi yapmak,

e) Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test uygulamalarının, ölçme ve değerlendir-
me alanındaki kuramsal gelişmeler ve teknolojik gelişmeler ışığında önemini aktarmak, bu uy-
gulamaları yaygınlaştırmak, hizmet alacak üniversiteye bağlı birimlere ve kamu/özel kurum
ve kuruluşlarına yönelik olarak bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış testlerin hazırlık ve uy-
gulama süreçlerine ilişkin bilgilendirme, eğitim ve çalıştay programları düzenlemek, katılım-
cıların sınav uygulama sistemi ve yazılımlar ile tanışıklığını sağlamak amacıyla elektronik or-
tamda deneme sınavları düzenlemek,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda telif eserler üretmek,
g) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak ölçme ve değerlendirme ile ilgili

rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,
ğ) Ulusal düzeyde öğrenci başarısını belirleme amaçlı sınavlar düzenlemek, bu yolla

eğitim politikalarının oluşmasına katkıda bulunmak,
h) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılar

düzenlemek,
ı) Çeşitli amaçlarla seçme, sınıflama, yerleştirme, rehberlik, öğretimi geliştirme, araş-

tırma gibi çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması çalışmalarını
planlamak, gerçekleştirmek ve bu alanda yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek,

i) Merkez faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için internet sitesi kurmak,
sınav katılımcıları ve sınav hazırlayıcılarına yönelik olarak bilgilendirici, açıklayıcı, basılı veya
elektronik kitap, kitapçık, kılavuz, makale ve raporlar hazırlamak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları

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

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin kadrolu tam zamanlı öğretim
elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Müdür gerektiğinde Rektör tarafından görevden
alınabilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi
sona erer. Müdürün görev süresini doldurması, görevden alınması, görev süresini doldurmadan
görevden ayrılması durumlarında, Rektör aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirebilir. Süresi
sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı
Merkezin faaliyet alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından en az bir kişiyi müdür yardımcısı
olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları gerektiğinde atanma usulü ile aynı şe-
kilde görevden alınabilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

(3) Müdür yardımcıları Müdürün vereceği işleri yürütür.
(4) Müdür görevde bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil bıra-

kır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez.
Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,
e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.
Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 –  (1) Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin faaliyetlerini yürütmek, Mü-
dürün vereceği görevleri yapmak, müdürün olmadığı zamanlarda Müdüre vekalet etmek, Mer-
kezin görev alanlarına giren konularda Müdürün verdiği işleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile
Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Her-
hangi bir nedenle boşalan ya da altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, en geç üç ayda bir toplanır ve Merkezin
faaliyetlerini gözden geçirerek gerekli gördüğü kararları alır.
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(3) Müdürün çağrısı veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine olağanüstü olarak top-

lanır.

(4) Yönetim Kurulu,  salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu,  salt çoğunluk sağla-

namadığı durumda Müdürün çağrısı ile en kısa sürede salt çoğunluk aranmaksızın toplanır.

(5) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Mü-

dürün kullandığı oy yününde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(6) Bir yıl içinde iki olağan Yönetim Kurulu toplantısına ya da üst üste üç Yönetim Ku-

rulu toplantısına izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ve

Rektörün onayı ile sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Her yılın başında ve gerektiğinde Merkezin amaçları doğrultusunda kısa, orta ve

uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı Ölçme, Değerlendirme, Belgelendirme

ve Mesleki Eğitim faaliyetleri ile ilgili esasları tespit etmek, sunulan planları değerlendirmek,

çalışma plan ve programları hazırlamak ve uygulanması ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlarını karara bağlamak.

c) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, uygulama, danış-

manlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

ç) Araştırmacı ya da uygulayıcı Üniversite elemanlarının araştırma ve yayın konularında

yapacakları çalışmalar için destek taleplerini karara bağlamak.

d) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, uygulama, danışmanlık, yayın faali-

yetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili belgelendirme, eğitim, laboratuvar,

araştırma ve uygulama birimleri kurulması, uygulama, araştırma ve projeler için geçici ya da

sürekli çalışma grupları oluşturulması taleplerini karara bağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile iş birliği ile yürütülecek çalış-

maların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

g) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek belgelerin düzenleme koşullarını

belirlemek.

ğ) Düzenlenecek belgelendirme, eğitim programları ve verilecek bütün hizmetler ile il-

gili fiyat analizi yaptırarak, Üniversitenin döner sermaye mevzuatı çerçevesinde ücret politi-

kalarını belirlemek.

h) Merkezin kuruluş ve çalışma prensiplerine uygun yönergeler hazırlamak.

ı) Merkezin bütçe önerilerini karara bağlamak.

i) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.

j) Yönetim Kurulu üyelerinin getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

k) Danışma Kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak.

l) Merkezin her faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

m) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
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Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; çalışma yaşamının bileşenleri dikkate alınarak,
Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapan, bilgi ve tecrübesi olan, çalışmalarıyla Merkeze
katkısı olacağı düşünülen kişi ya da ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan olmak üzere
en az dokuz üye ile Müdürden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversitede çalı-
şanlar Rektör tarafından, Üniversite dışındakiler ise kabul etmeleri halinde Rektörün daveti/ta-
lebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilirler. Boşalan üyelik-
lerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler ye-
niden seçilebilir.

(3) Müdür, Danışma Kurulunun başkanlığını yürütür.
(4) Danışma Kurulu, oluşturulmasını izleyen üç ay içinde toplanır. Danışma Kurulu,

Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak ve gerektiğinde Danışma Kurulu
üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında
bilgi vermek üzere toplantıya çağırılır. Danışma Kurulu Merkezin çalışmaları konusunda ve
yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir ve toplantıları tutanağa geçirilir ve
Yönetim Kurulu çalışmalarını bu önerileri dikkate alarak yürütür.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerini değerlendi-
rerek Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet alanlarıyla ilgili konularda Yönetim Kuruluna
görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak uzun vadeli plan-
larını değerlendirmek, bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla
işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, Yönetim Kurulunun
ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yaparak danışma niteliğinde görüş ve önerilerde
bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin ve birimlerinin bina, araç-gereç, her türlü alet, ekipman
ve benzeri fiziksel ihtiyaçları ve donanımı, 2547 sayılı Kanun kapsamında, üretilen hizmet ve
Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında temin edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-
risi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafın-
dan görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-
kümleri ve Senato Kararları uygulanır.

Yürürlük

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

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SOMA-BALIKESİR İSTASYONLARI ARASI TOPLAM 

81.500 M. KORUYUCU TAŞLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2016/348237 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 

ALSANCAK / İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) İhale Dokümanlarının 

    Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Soma-Balıkesir 

İstasyonları Arası Toplam 81.500 M. Koruyucu Taşlaması Yapılması İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ ve YABANCI İSTEKLİLERDEN TEKLİF 

ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için 

istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 30.09.2016 Tarihi Cuma Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. Bedelle temin 

edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8001/1-1 

————— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EŞME VE İNAY İSTASYONUNDAKİ 22.800 ADET 

BETON TRAVERSİN VAGONLARA YÜKLENMESİ VE İDARECE NAKLEDİLDİĞİ 

İSTASYONLARDA VAGONLARDAN İNDİRİLEREK İSTİFLENMESİ 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2016/347966 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 

ALSANCAK / İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) İhale Dokümanlarının 

    Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
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2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Eşme ve İnay 

İstasyonundaki 22.800 Adet Beton Traversin Vagonlara Yüklenmesi ve İdarece Nakledildiği 

İstasyonlarda Vagonlardan İndirilerek İstiflenmesi Hizmet Alımı İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 29.09.2016 Tarihi Perşembe Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00,- TL. Bedelle temin 

edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8002/1-1 

—— • —— 

TÜRK KIZILAYI TARAFINDAN SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan sigorta hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 

alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/ 

İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin 

edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 11.10.2016 günü saat 09:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları 

gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 11.10.2016 günü saat 15:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 8230/1-1 

—— • —— 

33 KİŞİLİK KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ ALINACAKTIR 

TRT Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuzun İhtiyacı olan 33 kişilik 3 ay (90 Gün) süreli Kalifiye Yardımcı Hizmet 

Personeli 3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İhaleyi yapan kurumun: 

a) Adresi  : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

Satınalma Müdürlüğü 

b) Telefon numarası : 0 312 463 43 43 

c) Faks numarası : 0312 463 52 06 

d) İlgili Personel : Zekeriya YUVALI 
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2 - İhale ile ilgili bilgiler: 

a) İşin tanımı : TRT Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunan 

Televizyon Dairesi Başkanlığı ve Televizyon Dairesi 

Başkanlığına Bağlı Kanal Koordinatörlüklerinde 

çalıştırılmak üzere kalifiye yardımcı hizmet alımı 

işidir. 

b) İşin yapılacağı adres : TRT Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunan 

Televizyon Dairesi Başkanlığı. 

c) İhale tarihi ve saati : 06.10.2016 günü saat 10.30 

d) Tekliflerin verileceği yer : TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, 

Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 

Oran-Çankaya / ANKARA 

e) Şartnamenin görülebileceği yer : TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü C Blok kat: 3 

06109 Oran-Çankaya/ANKARA 

f) Şartname bedeli : KDV dahil 150.- TL 8182/1-1 

————— 

40 KİŞİLİK KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ ALINACAKTIR 

Kurumumuzun İhtiyacı olan 40 kişilik 4 ay süreli Kalifiye Yardımcı Hizmet Personeli   

3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İhaleyi yapan kurumun: 

a) Adresi : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma 

Müdürlüğü, Turan Güneş Bulvarı Oran-

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon numarası : 0 312 463 43 43 

c) Faks numarası : 0312 463 25 31 

d) İlgili Personel : Zekeriya YUVALI 

2 - İhale ile ilgili bilgiler: 

a) İşin tanımı  : TRT Genel Müdürlüğünün İstanbul ve Ankara’da 

bulunan TRT El Arabia Kanal Koordinatörlüğü 

kalifiye yardımcı hizmet alımı işidir. 

b) İşin yapılacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü - TRT El Arabia Kanal 

Koordinatörlüğü Ankara ve İstanbul ofisleridir. 

c) İhale tarihi ve saati : 04.10.2016 günü saat 10.30 

d) Tekliflerin verileceği yer : TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, 

Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 

Oran-Çankaya / ANKARA  

e) Şartnamenin görülebileceği yer : TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü C Blok kat: 3 

No: 306    06109 Oran-Çankaya/ANKARA 

f) Şartname bedeli : KDV dahil 150.- TL 8183/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kastamonu Seydiler Organize Sanayi 

Bölgesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 

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

1 - İdarenin Adresi : Merkez Mah. Şehit Şerife Bacı Cad. No: 16 Seydiler / 

KASTAMONU 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi (105 HA) 

alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu 

inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi  

b) Yapılacağı yer : Seydiler / KASTAMONU 

c) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) :    21.846.289 TL 

f) Geçici Teminatı : 1.529.240,23 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 06/10/2016 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

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

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 
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İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 

1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez.  
6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 
7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Merkez Mah. 

Şehit Şerife Bacı Cad. No: 16 Seydiler / KASTAMONU adreslerinde görülebilir veya 500.- TL 
karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

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

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  
11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  8174/2-1 
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TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN 9 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ  

BİNANIN 14 YILLIĞINA ONARIM KARŞILIĞI KİRAYA  

VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif, bu teklifte Vakıflar Genel Müdürlük Makamının 

18.07.2016 tarih ve 15208 no.lu kararı ile 01.07.2016 tarih 1592 no.lu Başbakanlık oluru gereği 

14 yıl süreyle onarım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ : İZMİR 

İLÇESİ : KARŞIYAKA 

MAHALLE VEYA KÖYÜ : DONANMACI 

CİNSİ : KARGİR APARTMAN 

ARSA YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 943,50 m2 

ADA NO : 237 

PARSEL NO : 27 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜK  

ONAY TARİH ve NO’SU : 18.07.2016 - 15208 

MUHAMMEN BEDEL : 981.360,00 TL (dokuzyüzseksenbirbinüçyüzaltmıştürklirası) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 29.440,80 TL (yirmidokuzbindörtyüzkırktürklirasıseksenkuruş) 

İHALE TARİHİ VE SAATİ : 04.10.2016 Salı günü saat 10:00 

İŞİN ADI : “İzmir İli Karşıyaka İlçesi, Donanmacı Mahallesinde 

bulunan, mülkiyeti Hatice Binti Mehmet Paşa Vakfına 

ait, tapunun 237 ada 27 parselinde kayıtlı 943,50 m2 

yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 9 adet bağımsız 

bölümlü binanın 14 yıllığına onarım karşılığı kiraya 

verilmesi işi” 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Genel Müdürlük 

Makamı'nın 18.07.2016 tarih ve 15208 no.lu kararına istinaden; 

Söz konusu taşınmazın; 

1. İşin süresinin ve kira ödemeleri yer teslimi tarihi itibariyle başlamak üzere; 

Ancak yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ayı 

geçmemesi, bu sürenin aşılması halinde dahi işin süresi ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden 

itibaren 6. ayın sonunda başlatılması, 

2. İşin süresinin inşaat süresi de dâhil olmak üzere toplam 14 (ondört) yıl olması, 

3. Kira bedellerinin ise; 

Yer teslim tarihinden itibaren aylık 57.000,00-TL (Elliyedibin Türk Lirası) kira alınması, 

sözleşme tarihinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜİK'in belirlediği ÜFE 

(oniki aylık ortalamalara göre değişim %) oranında arttırılması, 

4. Mevcut binanın dayanımının belirlenmesi, risk tespitinin yapılması ve projelerinin 

hazırlanması işleri bedelinin KDV dahil 54.870,00-TL- (Ellidörtbinsekizyüzyetmiş Türk Lirası) 

sözleşmeden önce yüklenici tarafından idareye def'aten ödenmesi, 

5. Yer teslim tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde, onarılacak yapı ile ilgili tüm izinlerin 

ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması, alınacak ruhsatların ve tüm projelerin onay, iş ve 

işlemlerinin tümünün yüklenici sorumluluğuna bırakılması, yer teslim tarihinden itibaren 

projelerinin hazırlanması, projelerin idaremize, ilgili belediye ve kuruluşlara onaylatılması, 

gerekli izinlerin alınması, imardan ya da parselin kadastral durumundan kaynaklanabilecek her 

türlü değişikliğin yüklenici tarafından yapılması ve her türlü finansmanın yüklenici tarafından 

karşılanması, mülkiyet durumunun ve buna benzer iş ve işlemlerin neticelendirilmesi, proje 

hazırlama ve uygulama süresinin yer teslim tarihinden itibaren mücbir sebepler hariç 2 (iki) yılı 

geçmemesi, 
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6. Toplam inşaat alanının artması veya imarda iyileştirme olması (kat adedi artışı, alan 

artışı) durumunda aylık kira bedelinin de aynı oranda arttırılması, zorunlu sebeplerden dolayı 

(belediye, koruma kurulu vb.) toplam inşaat alanının azalması durumunda aylık kira bedelinde 

ödeme planında değişiklik olmaması, 

7. İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmazın 

tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların 

İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş 

sayılması, 

8. Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmaması, 

9. İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın gelir getirici başka amaçlarla 

kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

10. Yüklenicinin talep ettiği ve Bölge Müdürlüğü’nün uygun gördüğü proje değişikliği 

fonksiyon değişikliğini de içeriyorsa, Bölge Müdürlüğümüz tarafından taşınmaz için ekspertiz 

raporu hazırlanıp bu rapor doğrultusunda yeniden kira tespiti yapılması (ihale sonucu oluşacak 

kira bedeli alt limit kabul edilmek üzere) kayıt ve şartları doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlük 

Makamı'nın 18.07.2016 tarih ve 15208 sayılı kararına istinaden; 2 (iki) yıl inşaat süresi dâhil 

toplam 14 (ondört) yıl süre ile onarım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır. 

Taşınmaz 6306 sayılı kanunun sağladığı muafiyetlerden faydalanabilecektir. Ancak 

muafiyet kapsamında ya da kanunlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda vergi, resim, 

harç, ücret vs. ve ilgili kurum ve kuruluşlarca tahakkuk ettirilecek her türlü ödeme yüklenici 

tarafından karşılanacaktır. 

İhaleye iştirak edecek istekliler; 

1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR 

adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce 

oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No: 4 

Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 

100,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 05.10.2016 tarih ve saat 

10.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 

dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) 

b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. 

d) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin 

ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları 

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye 

Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 
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d2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

e) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi. 

e1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi. 

e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca 

onaylanmış olması gerekir.) 

g) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesini vermesi. 

h) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu ve istekli tarafından 

imzalanacak mali durum bildirimi (muhammen bedelin %15’i kadar kullanılmamış nakit kredisi 

veya teminat kredisi) 

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 

bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler, 

ı) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair ekli 

örneğe uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi, 

j) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak ekli örneğe uygun prim borcu olmadığına dair 

belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi, 

k) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale 

üzerinde kalırsa şartnamenin 20. maddesi hükmünce temin edeceğine dair ekli örneğe uygun 

taahhütname, 

l) Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi, 

m) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı, 

n) İdarenin göstereceği banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı 

makbuzu veya İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli 

örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

o) Teklif mektubu (şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanmış), 

p) İhale dokümanının alındığına dair belge ve banka dekontu, 

r) İdari şartnamenin tüm sayfalarının kaşelenmiş ve imzalanmış sureti, 

s) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı b, c, d, e, f, ı, j ve m bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 

Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 04.10.2016 tarih ve 

saat 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

6 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, 

damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 

tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 8071/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2016/369602 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 

Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 3090515/4309 - 0 (312) 311 13 06 

     Elektronik ve Posta Adresi : yolcudairesi@tcdd.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

     Adı ve miktarı : Irmak-Ankara-Irmak arasında yolcuların Seyahatlerinin 

03.10.2016-31.12.2016 tarihleri arasında otobüs ile 

sağlanması için hizmet alımı işi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Taşımacılığı 

Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28.09.2016 Çarşamba günü 

saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu 

Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı Mali ve İdari İşler Şubesinde (412 no.lu oda) görülebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dâhil 150,-TL. bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8234/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI ADET 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum * 
Profesör 1 

 

* Jineonkoloji alanında yan dal uzmanlığı yapmış olmak. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 

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

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

fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 6 adet 

dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 

Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 8113/1-1 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent alınacaktır. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: 

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-

Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz 

Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel 

Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları 

gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/adresinden ulaşılabilir)  

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak 

ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi 

olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç); 

a) Başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı 

kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen 

sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

b) İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav 

sonuçları kabul edilmez. 

c) Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce 

yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır. 

d) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan adaylar Üniversitemizde İngilizce 

mülakata alınırlar. Adayların, 2547 sayılı Kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil 

sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir. 

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

- Adayın işlemleri Enstitüce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili 

birime başvurmaları gerekmektedir. 

- Adayın, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını kapsayan dosyada ayrıca 

aşağıdaki belgeler de yer alacaktır: 

- Özgeçmiş ve yayın listeleri, 

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin 

asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), 

- Onaylı dil belgesi, 

- Adaylar 4 takım dosya teslim edeceklerdir.  

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

 

Birimi Alan Y.Doç. 

ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ   

Sağlık Bilişimi ABD Hesaplamalı Sistem Biyolojisi, Yapısal Biyoenformatik 1 
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MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan ve “Flipped Classroom/Learning” öğretim 

modelinin ve “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemizin 

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Bölümü’ne, 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 25. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama 

Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak iki yardımcı 

doçent/doçent alınacaktır. 

İstenen Belgeler: 

- Başvuru dilekçesi, 

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, 

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını 

gösteren belge; 

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması. 

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği 

dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması. 

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 

birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, 

bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili 

yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması. 

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 

seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla 

öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak 

geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi 

sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, 

yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış dört 

(4) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi (b) 

fıkrasının 2. bendi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Yönetmeliğinin 7. maddesi 

uyarınca, İngilizce dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dillerin birinden 

Yabancı Dil Sınavına alınacaklardır. Adaylar hangi yabancı dilden sınava gireceklerini başvuru 

dilekçelerinde belirteceklerdir. 
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Yabancı Dil Sınavı ile igili bilgiler Üniversitemizin erişim sayfasında ayrıca duyurulacaktır. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı 

Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya 

diplomaların denkliği için Üniversitelerarası Kurula müracaat edilmiş olması gerekmektedir. 

Başvurular, 25 Ekim 2016 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile 

yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış 

olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde 

yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır. 

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ 

 Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-

Sarıyer/İstanbul 

 Tel: 0 212 395 36 00   Faks: 0 212 395 36 92   E-Posta: mef@mef.edu.tr 
 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET AÇIKLAMA 

Eğitim 
İngilizce 

Öğretmenliği 

Yardımcı 

Doçent/ 

Doçent 

1 

Doktora çalışmasını Yabancı Diller 

Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği alanında 

yapmış̧ olmak. Dilbilimi ve ölçme 

değerlendirme alanına hakim olmak. Alan 

ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans 

seviyesinde yürütebiliyor olmak. 

Üniversitemizin tüm bölümlerinde 

uygulanan “Flipped Classroom/Learning” 

modelini uygulamaya yetkin olmak. 

“MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde 

tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin 

yürütülmesine ilişkin görevleri yerine 

getirmeyi kabul etmek. 

Eğitim 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Yardımcı 

Doçent/ 

Doçent 

1 

Doktora çalışmasını Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış 

olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve 

yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor 

olmak. Üniversitemizin tüm bölümlerinde 

uygulanan “Flipped Classroom/Learning” 

modelini uygulamaya yetkin olmak. 

“MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde 

tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin 

yürütülmesine ilişkin görevleri yerine 

getirmeyi kabul etmek. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil) 30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Ölçme, Değerlendirme, Belgelendirme ve Mesleki Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


