
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 64. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, İNOVASYON, UYGULAMA VE İLERİ
TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Doğuş Üniversitesi Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesi Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Tek-
noloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Doğuş Üniversitesi Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Teknoloji Uy-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı, Doğuş İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisinin

(DİTTO) hizmet modülleri olan;
a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri çerçevesinde; Üniversite ile

sanayi arasında işbirliğini geliştirmek üzere gerekli bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetle-
rinin sunulması, ayrıca Üniversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini sanayinin ihti-
yaçları ile eşleştirmek üzere işletme envanteri oluşturulması ve yurt içi veya yurt dışındaki
TTO Merkezleri ile ağ yapılanma (networking) faaliyetleri içerisinde iletişime geçerek bu alan-
daki bilgi, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunulması,

b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler çerçevesinde; ulusal ve
uluslararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık oluş-
turulması ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmaları geliştirilmesi ve et-
kinlikler düzenlenmesi,

c) Proje geliştirme/yönetim hizmetleri çerçevesinde; sanayi ile Üniversite arasında kont-
ratlı projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık sahalarının tanıtımı ile
ilgili bilgi ve belge üretilmesi, proje geliştirilmesi ve sözleşmeler oluşturulmasına destek sağ-
lanması, proje pazarı ve proje yarışması etkinlikleri düzenlenmesi ve ayrıca, sanayiye yönelik
test ve analiz hizmetleri sunarak analiz sonucu ortaya çıkan işletme problemlerinin çözümü
yönünde projeler yürütülmesinin organize edilmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesi,

ç) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve lisanslama hizmetleri çerçevesinde;
fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında patent/faydalı model/endüstriyel tasarım başvurusu
yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi
ile lisans sözleşmesinin yapılması da dâhil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını
sağlayacak hizmetlerin sunulması,

d) Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri çerçevesinde; Üniversite çıkışlı firma (spin-
off) kurulmasına yardımcı olmak, iş geliştirme ve pazarlama gibi destek hizmetlerinin sağlan-
ması, Üniversite çıkışlı firma kurulmasına aracılık etmek üzere çekirdek sermaye temini, ku-
luçkalık sağlama, iş rehberliği hizmetleri sağlanması, araştırmacılara ve öğrencilere küçük büt-
çeli proje desteği hizmetlerinin sağlanması,

konularındaki çalışmaların, etkinliklerin ve hizmetlerin koordinasyonunu sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, 4 üncü maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirme ve üniversite-sanayi işbirliğini teşvik

etmek.
b) Üniversiteye büyük bütçeli ulusal ve uluslararası projeler kazandırmak.
c) Proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak.
ç) Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında ve özel-

likle sanayide kullanılmasını sağlamak.
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d) Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet portföyünü geliştirerek yönetilmesini sağlamak
ve akademik girişimciliği teşvik etmek.

e) Bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalar
yürütmek.

f) Bu maddede belirtilen faaliyetler kapsamında gerektiğinde bilimsel ve teknolojik alt-
yapıyla teçhiz edilmiş küçük, orta ve büyük ölçekli laboratuvarlar, atölye-işlikler kurmak ve
yönetmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör
tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, tam zamanlı öğretim üyeleri/elemanları arasından veya
bilimsel ve teknolojik alanlarda yetkin en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafın-
dan iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları ve diğer personel Müdürün kendilerine
vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi
kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini
vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile tam zamanlı dört öğ-
retim üyesi veya öğretim görevlisi ile birlikte toplam en çok yedi üyeden oluşur. Yönetim Ku-
rulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt ço-
ğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
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a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten
veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli
Heyet Başkanı bu yetkisini gerekli gördüğü takdirde 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 Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KÜSİTHAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırse-

verlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KÜSİTHAM) yönetim ve işleyişine

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araş-

tırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KÜSİTHAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve işleyişine 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) Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı: Koç Üniversitesi Araştır-

ma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısını, 

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

c) Merkez (KÜSİTHAM): Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırma-

ları Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

d) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü, 

e) Üniversite: Koç Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; özel sektör, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve ha-

yırseverlik etrafında şekillenen sivil toplumun üzerine ilgili bilim dalları ile iş birliği içerisinde

bilimsel çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel

yayınlar yoluyla söz konusu sivil toplum kuruluşlarının gelişimine ve sivil toplum yapısının

anlaşılmasına katkı sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda sivil toplumun, kar amacı gütmeyen kuruluşların

ve hayırseverlik anlayışının niteliğini daha iyi anlayarak geliştirecek disiplinler arası bir çalışma

ortamı sunmak, yeni eğitim programları geliştirmek, araştırma çalışmalarını yürütmek ve sivil

toplum ile hayırsever liderler arasında bir ortaklık ilişkisi kurmak.

b) Türkiye’deki vakıfların tarihi gelişimini, mali durumunu, faaliyetlerini, ekonomiye

ve topluma yaptığı katkıları, yönetim yapılarını, yönetimin ihtiyaçlarını ve yasal çerçevesini

incelemek. 

c) Konu alanı ile ilgili olarak kongre, sempozyum, panel, seminer gibi ulusal ve ulus-

lararası bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmek, bu tür etkinliklere katılmak ve bu tür etkinlikleri

desteklemek.

ç) İlgili alanda bilimsel yayın yapmak, araştırma ve çalışmaların sonuçlarını kitap, dergi,

süreli yayın, broşür ve benzeri biçimlerde yayınlayarak bilim dünyasına duyurmak. 

d) Konusu ile ilgili olarak her tür belge, fotoğraf, film ve benzeri malzemeyi toplayarak

basılı ve görsel arşiv, kütüphane oluşturmak.

e) Var olan vakıfların gelişimine katkıda bulunmak. 

f) Özel sektör, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarının

hayırseverlik ve ilgili alanlarda yürüttükleri çalışmalara yönelik stratejik kalkınma planlarına

ve uygulamalarına rehberlik edecek araştırma çalışmaları sürdürmek ve uygulamalı eğitim

programları ile gelecek kuşakları eğitmek. 

g) 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek için ilgili kamu kurumları, ulusal

ve uluslararası kuruluşlar, gerçek kişiler ve özel sektörle işbirliği 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, ilgili bilim dalında Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri ara-

sından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle ye-

niden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması

durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör ta-

rafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. 

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                             19 Ağustos 2019 – Sayı : 30863



(2) Müdürün, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri

veya Üniversitenin öğretim üyeleri arasından önerdiği bir kişi, Rektör tarafından müdür yar-

dımcısı olarak iki yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda ken-

disine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de

sona erer. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,

toplantılara başkanlık etmek.

c) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna önermek ve ka-

rara bağlanan çalışma programını yürütmek.

ç) Yıllık gelir ve gider bütçe önerisini hazırlamak, karara bağlanmak üzere Yönetim

Kuruluna sunmak.

d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan faaliyet programı ve bütçe önerisini

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına sunmak.

e) Araştırma projelerinin tasarlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve denetimini sağ-

lamak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, ça-

lışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılma-

sından Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş üyeden oluşur. Müdür dışındaki

dört üye, Merkezin faaliyet alanına giren konularda tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri

arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. 

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya

altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem

doğrultusunda, Müdürün çağrısı ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda iki defa olağan

olarak toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde Müdürün ya da Yönetim Kurulu üyelerinin salt ço-

ğunluğunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılan-

ların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk

sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı ol-

mak.
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b) Danışma Kurulu üyelerini önermek.

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planı önerisini karara bağlamak.

ç) Müdürün çalışmalarını denetlemek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulu-

nan istişari bir organdır. Üniversite ve Merkezin faaliyet konularında çalışan kişiler, kurum ve

kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görev-

lendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyelerin veya süresi

dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir

ve görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyelerin

üyeliği düşer.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az bir defa üye tam sayısının

salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. 

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Ku-

ruluna önerilerde bulunur, danışmanlık yapar ve kendi uzmanlık alanlarında deneyim ve biri-

kimlerini paylaşarak Merkezin çalışmalarına katkı sağlar.

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 görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Harcama yetkilisi 

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli

Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaş

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

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

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor

Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri

ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Spor bilimleri uygulama alanında, Üniversitenin bulunduğu bölgede spor bilimleri

konusunda eğitim vermek, konuyla ilgili araştırma projeleri hazırlamak, yönlendirmek ve araş-

tırma yapmak isteyenlere bilimsel kaynak sağlamak.
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b) Sportif performansı geliştirmeye yönelik, amatör ve profesyonel sporcular üzerine

araştırmalar yapmak, her yaş grubu için fiziksel aktivite programları düzenlemek ve önermek.

c) Üniversitenin bulunduğu bölge başta olmak üzere Türkiye genelinde, spor bilimleri

konusunda ilgili farklı disiplinlerle işbirliği sağlamak.

ç) Üniversitenin bulunduğu bölge başta olmak üzere Türkiye genelinde, sportif yetenek

seçimi taraması yapmak ve branşlara yönlendirmek.

d) Spor yaralanmalarının önlenmesinde koruyucu sağlık hizmeti sunmak, yaralanmış

sporcular başta olmak üzere özel gruplar ve engellilere yönelik rehabilitasyon programları ha-

zırlamak ve uygulamak.

e) Spor bilimleri ile ilgili konferans, sempozyum, seminerler ve kongreler düzenleyerek

spor bilimleri konusunda yayın faaliyetlerinde bulunmak.

f) Üniversite personelinin ve bölge halkının fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimine

katkı sağlayacak kurslar, turnuvalar ve fiziksel aktivite programları düzenlemek ve bunların

yürütülmesini sağlamak.

g) Spor bilimleri konusunda yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi alış-

verişi ve eleman yetiştirmede koordinasyonu sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Lisans ve lisansüstü öğrencilerine araştırma desteği sağlamak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak, araştırmalara destek sağla-

mak ve uygulanan yöntemlere yeni uygulama modelleri katmak, araştırma yapmak isteyen li-

sans ve lisansüstü öğrencilerine önerileri konusunda uzman öğretim elemanları tarafından bi-

limsel araştırma zeminini hazırlamak, bilimsel ortamda sunulacak araştırmalara destek sağla-

mak.

c) Yetenek seçimi taraması ile spora yeni başlayan kişilere sağlık taramaları yapmak,

uyguladığı motor testler sonucunda uygun spor dalına yönlendirmek.

ç) Amatör ve profesyonel sporculara performans testleri uygulanarak mevcut durum-

larını tespit etmek ve performansı geliştirici paket programlar hazırlamak.

d) Spor yaralanmaları ve sakatlanmalarına karşı önleyici bilgi ve becerilerin kazandı-

rılmasına yönelik eğitimlerin verilmesini sağlamak.

e) Sportif performans ölçümü yapılarak her yaş grubuna yönelik sportif yönlendirme

hizmetleri vermek.

f) Spor bilimleri ve sporcu sağlığı alanında çalışan antrenör, kondisyoner, masör, fiz-

yoterapist ve doktor gibi personele sürekli eğitim programları düzenleyerek bölgenin spor bi-

limleri ve sporcu sağlığı konusundaki hizmet kalitesini arttırmak.

g) Üniversite içinden veya dışından Merkezin amacı ile ilgili olarak talep edilmesi ha-

linde danışmanlık hizmeti vermek.
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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.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yük-

sekokulunun kadrolu öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır.

Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir veya gerektiğinde görev süresi dolmadan

Rektör tarafından görevinden alınabilir.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör

tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendi-

lerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının

da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından

birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin düzenli çalışmasını sağlamakla görevlidir, bu amaçla

her türlü tedbiri alır,  Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesinden ve Merkezin geliştiril-

mesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak ve Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek. 

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve yönetim ile ilgili işleri yürütmek.

ç) Merkezin amaçlarına uygun olarak ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili raporları Yönetim Kuruluna sunarak yapılması gereken

işler hakkında önerilerde bulunmak.

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim

elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi

üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim

Kurulu üyeleri aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile iki ayda bir toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik

halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Müdür, gerekli durumlarda Yönetim Ku-

rulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulamaları yönlendirmek, çalışma

gruplarını oluşturmak ve çalışmaları organize etmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak. 

d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik

ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul

ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psi-

kolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına ve bu organların çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
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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: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin çeşitli akademik birimleri ile işbirliği içerisinde yurt içi ve yurt dışında

psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar ve danışmanlıklar yapmak, uygula-

malar geliştirmek ve eğitimler sunmak, bu yolla psikolojik danışma ve rehberlik alanının ge-

lişimine katkıda bulunmak.

b) Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanımaları, sağlıklı kararlar verebilmeleri, prob-

lem çözme ve iletişim becerileri kazanmaları, Üniversite olanaklarından en yüksek seviyede

faydalanabilmeleri, Üniversite yaşamına uyum sağlamaları, iyi oluş düzeylerini artırmaları ve

kişisel, sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişimlerine yardım etmek amacıyla psikolojik

danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında

uygulama, araştırma ve incelemeler yapmak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve destek-

lemek, bu faaliyetlere yönelik projeler geliştirmek.

b) Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili konularda çeşitli kurum ve kuruluş-

lara danışmanlık hizmeti vermek.

c) Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, se-

minerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, eğitimler ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
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ç) Çeşitli konularda seminerler, konferanslar düzenleyerek bireylerin gelişimlerine kat-

kıda bulunmak.

d) İhtiyaç duyan ve merkeze başvuran öğrencilere kendilerini tanımaları, kişisel-sosyal,

eğitsel ve mesleki alanlarda yaşadığı sorunları çözebilmeleri, gerçekçi kararlar almaları,

kapasitelerini geliştirmeleri, çevresine sağlıklı ve dengeli uyum sağlamaları ve kendilerini ger-

çekleştirmeleri amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak.

e) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik duruma alıştırma (oryantasyon) ça-

lışmaları yapmak, öğrencileri sosyal destek kaynakları, çeşitli olanaklar ve koşullar hakkında

bilgilendirmek.

f) Öğrencilere yönelik önleyici ve koruyucu hizmetler kapsamında psiko-eğitsel prog-

ramlar geliştirmek ve uygulamak.

g) Üniversitelerde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili lisans, yüksek lisans

ve doktora düzeyinde seminerler düzenlemek; bu yolla öğrencileri özendirici eğitsel çalışma-

larda bulunmak; bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.

ğ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesi

amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

h) Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası

kuruluşlarla iletişim ağı kurmak.

ı) Öğrencileri riskli davranış ve durumlardan (alkol, sigara, uyuşturucu madde ve ben-

zeri) korumaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli yayınlar yapmak.

j) Yönetim Kurulunun karar verdiği diğer alanlarda faaliyetlerde bulunmak.

k) Bütün bu faaliyetlerde bulunurken Psikolojik Danışma ve Rehberlik programı öğre-

tim elemanları ile işbirliği içinde, bilimsel temelde ve psikolojik danışma mesleğinin etik ku-

rallarına uygun davranmak.

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 olarak, ilgili üniversitenin

psikolojik danışma ve rehberlik anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir.
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(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulunda gö-

revli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardım-

cısı olarak görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi tem-

sil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev-

lendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve iş-

leyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre

sunar.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanı

ile ilgili olarak, Üniversitenin rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalında görev yapan

öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Görevlendirilecek öğretim elemanı buluna-

madığında Müdürün önerisi ile merkezdeki öğretim görevlileri Rektör tarafından yönetim ku-

rulu üyesi olarak atanır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan istifa

eden, boşalan, yazılı mazereti olmadan üst üste üç toplantıya katılmayan ya da altı aydan fazla

yurt içi ya da yurt dışında görevlendirilen üyenin yerine yenisi görevlendirilir. Yeni görevlen-

dirilen üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-

tırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim

Kurulu yılda en az üç kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu-

nun kararları oy çoğunluğu ile alınır. Müdür yardımcısı oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu

toplantılarına katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

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

mak.
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c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

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

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarını desteklemek için, ilgili

alanlarda deneyim sahibi Üniversitenin öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel

kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına

görevlendirilen 7 kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün yazılı daveti üzerine en az yılda bir defa top-

lanır ve tavsiye nitelikli kararlar alır. Danışma Kurulunun toplantılarında salt çoğunluk aran-

maz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna öneri-

lerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

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

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel araştırma ve uygulamalar

için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üni-

versitenin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organ-

larının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-

lerine 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) Dekan: Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Genel Direktör (Müdür): Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin Genel Koordinatörünü,

ç) Genel Direktör Yardımcıları: Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Merkezinin Genel Koordinatör yardımcılarını,

d) İdari Direktör: Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İdari

Direktörünü,

e) Merkez: Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Mütevelli Heyeti: Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Tıp Fakültesi: Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin

Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bireylerin ve toplumun sağlığıyla ilgili tanı ve tedavi yöntemlerinin etkililiğini ar-

tırmak amacıyla bilimsel araştırma-geliştirme ve teknoloji geliştirme çalışmaları yapmak.
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b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına say-

gılı, kaliteli ve modern bir tanı ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerin

eğitim ve uygulamalarına akademik katkıda bulunmak.

ç) Her düzeyde hekim ve diğer sağlık profesyoneli yetiştirilmesine katkı sağlamak ama-

cıyla Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri

ile ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini

arttırmak.

d) Tıp ve diğer sağlık bilimleri literatürüne katkı sağlayacak bilimsel yayınlar yapmak.

e) Toplumun ve bireylerin sağlığını koruyucu ve geliştirici çalışmalar ortaya koymak.

f) Toplumu bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplum sağlığı ile ilgili alanlarda, 5 inci maddede belirtilen amaçların gerçekleşti-

rilmesi için gerekli uygulama ve araştırmaları yapmak ve bunlarla ilgili programlar düzenle-

mek.

b) Toplumun sağlığı için teşhis ve tedavi hizmeti vermek, toplum sağlığı konusunda

bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına katkıda bu-

lunmak.

c) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu veya özel statülü ku-

rum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.

ç) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak

üzere Merkez bünyesinde uygulama birimleri kurmak ve işletmek.

d) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere Merkez ve po-

liklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir

almak ve işletmek, toplum sağlığı ile ilgili çeşitli sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işlet-

melerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse işletmek ya da bu konuda hizmet

satın almak.

e) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projele-

rinde etkin görev almalarını sağlamak ve bu amaçla özendirici eğitici faaliyetlerde bulunmak.

f) Üniversitenin tıp fakültesi ile diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere

sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin altyapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası

bilimsel kongre, sempozyum, zirve, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek.

g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap,

dergi, rapor, broşür ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organ-

larında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.

ğ) Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak sağlıklı bir toplumun geliştirilmesine

katkıda bulunmak,

h) Mütevelli Heyeti, Rektör ve Merkez yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faa-

liyetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Genel Direktör (Müdür).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) İdari Direktör.

Genel Direktör (Müdür)

MADDE 8 – (1) Genel Direktör, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanı

tarafından, Tıp Fakültesi öğretim elemanı veya idari kadrosundan olmak üzere ve en az lisans

düzeyinde eğitim almış olmak koşuluyla, iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi

biten Genel Direktör yeniden görevlendirilebilir. Genel Direktör aynı zamanda sağlıkla ilgili

diğer birimlerin de yöneticisidir. Genel Direktör, gerektiğinde Rektörün teklifi ve Mütevelli

Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Genel Direktör, görevi

başında olmadığı zaman Genel Direktör Yardımcılarından görevlendirilmiş olanı kendisine ve-

kâlet eder.

Genel Direktörün görevleri

MADDE 9 – (1) Genel Direktörün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim

Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri

almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak, belirli periyotlarda Merkezin tüm hizmetlerini

denetlemek veya denetlettirmek.

c) Merkezin insan kaynakları ihtiyacını belirlemek, temin etmek ve gerekirse araştırma

ve proje çalışma ekiplerini kurmak.

ç) İdari Direktörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

d) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin

geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla sağlık teknolojisi alanındaki değişen dinamiklerin Mer-

keze taşınmasına öncülük etmek.

e) Merkezi temsil etmek, hekimlerin ve diğer çalışanların mesleki sorunlarını ve çalışma

koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak.

f) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet birimleri ile bağlı alt birim-

lerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde ça-

lışmasını sağlamak.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, birim, komite ve komisyon-

ların işleyişini denetlemek.

h) Hekimlerin ve diğer personelin rapor ve izin gibi sebeplerle geçici olarak görev ya-

pamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.

ı) Öğrencilerin eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını

arttırmak üzere Dekanlık ve anabilim dalı başkanları ile ortak programlar düzenlemek.
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i) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.

j) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

Genel Direktör Yardımcıları

MADDE 10 – (1) Genel Direktör Yardımcıları; Tıp Fakültesi öğretim elemanları ara-

sından Tıp Fakültesi öğretim elemanı veya idari kadrosundan olmak üzere, en az Lisans düze-

yinde eğitim almış olmak koşuluyla, Genel Direktörün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mü-

tevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Genel Direktör Yar-

dımcısı yeniden görevlendirilebilir. Genel Direktör Yardımcıları, gerektiğinde Rektörün ve Ge-

nel Direktörün teklifi üzerine, Mütevelli Heyetinin onayı ile veya re’sen iki yıllık süre dolmadan

da görevinden alınabilir. Genel Direktör Yardımcılarına, görevleri başında olmadığı zaman

Merkez bünyesinde kendilerinin belirleyeceği bir yetkili vekalet eder.

Genel Direktör Yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Genel Direktör Yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygula-

maya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinas-

yon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.

c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi

hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.

ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının

karşılanmasına katkı sağlamak.

d) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli

geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak.

f) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Genel Direktör, Genel Direktör Yardımcıları ile

konusunda uzman olan öğretim üyelerinden Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyeti Başkanının

onayı üzerine iki yıllığına görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev

süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Genel Direktördür. Yönetim Kurulu, Genel Direktörün

başkanlığında yılda dört kez, önceden belirlenen gündem ile toplanır. Genel Direktörün olma-

dığı zaman Genel Direktör Yardımcılarından birisi Genel Direktöre vekalet eder. Genel Direk-

tör, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla top-

lanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde

Genel Direktörün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurulun raportörlüğünü, alınan ka-

rarların uygulama ve takibini Genel Direktör Yardımcıları yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
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b) Yönetim organlarına bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan

raporları, teklifleri ve projeleri görüşerek karara bağlamak.

c) Yıllık akademik faaliyet raporu, plan ve programları karara bağlamak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, birim, komite veya komisyonların çalışma

usul ve esaslarını belirlemek.

d) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

e) Sağlık hizmetleri alanında yeni birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetinin

onayına sunmak üzere teklif hazırlamak.

f) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu

hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Genel Direktör, Rektör tarafından görevlendirilen

bir Rektör Yardımcısı, Genel Direktör tarafından görevlendirilen bir Genel Direktör Yardımcısı,

Dekan, Dahili, Cerrahi ve Temel Tıp Bilimleri bölümlerinden Dekan tarafından görevlendirilen

profesör unvanına sahip birer öğretim üyesi ve laboratuvarların sorumlu uzmanlarından iki kişi

olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Rektör Yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez olağan

toplantısını yapar. Ancak Rektör, Dekan veya Genel Direktör tarafından Danışma Kurulunun

görüşüne ihtiyaç duyulması halinde Rektör Yardımcısı tarafından gündemli olarak olağanüstü

toplantıya çağrılabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye nite-

liğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

İdari Direktör

MADDE 15 – (1) İdari Direktör; sağlık sektöründe deneyimli kişiler arasından Genel

Direktörün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından iki yıllık

bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten İdari Direktör yeniden görevlendirilebilir. İdari

Direktör, gerektiğinde Genel Direktörün önerisi ve Rektörün teklifi, Mütevelli Heyetinin onayı

ile veya re’sen iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. İdari Direktöre, görevi başında

olmadığı zaman Merkez bünyesinde kendisinin belirleyeceği bir idari personel vekâlet eder.

İdari Direktörün görevleri

MADDE 16 – (1) İdari Direktörün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihti-

yaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalış-

maları yürütmek.

b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunu ha-

zırlamak.

c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte

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

teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin

amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını

sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve gi-

derilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt

yapı imkânlarını oluşturmak.

d) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetimi,

koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

e) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri

belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile

cihaz, diğer demirbaş ve sarf malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım

ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koor-

dinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.

g) 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.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet

satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

h) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tıp Merkezlerinin devri

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 2/10/2011 tarihli ve

28072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri Sağlık, Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile açılan NPSUAM Etiler ve NPSUAM Feneryolu

Tıp Merkezleri ve NPSUAM Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı ilgili kurumların ruhsat işlemleri

tamamlandıktan sonra Üsküdar Üniversitesi SUAM’a devrolunur.

Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 18 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik

veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler

açısından Genel Direktör, Genel Direktör Yardımcıları ve İdari Direktöre karşı sorumludurlar.

(2) Merkezde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlan-

ması ve değerlendirilmesi amacıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler

oluşturulabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üsküdar Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7096 

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

 
 7097 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
MEYDAN TAHMİL, TAHLİYE, MALZEME TAŞINMASI VE PRES FİLTRE  

TOPRAĞININ NAKLİYESİ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2019/2020 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil, Tahliye, Malzeme Taşınması ve Pres 

Filtre Toprağının Nakliyesi İşleri Hizmet Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
İhale kayıt no : 2019/388388 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir 
b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38 
2 - İhale konusu hizmetin: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : - Fabrikamızın 2019/2020 Kampanya Döneminde 

(Yaklaşık 130 gün süreli) Fabrikamız meydan 
Tesislerinde yapılacak olan tahmil, tahliye, malzeme 
Taşınması ve kampanya döneminde çıkabilecek ± % 20 
toleranslı 55.000 ton pres filtre toprağının Çimsa 
Eskişehir Çimento Fabrikası sahasına nakliyesi hizmeti 
(İşin detayları teknik şartnamede belirtilmiştir.) 

b)Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ofis 
Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 29.08.2019 Perşembe Günü, saat: 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri. 

b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 
e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

f) İhale konusu işin yapılması için gerekli araçlara ilişkin taşıma yetki belgelerinin aslı 
veya noter tasdikli suretleri ile sürücü ve operatörlere ilişkin psikoteknik ve SRC belgelerinin aslı 
veya noter tasdikli suretleri 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 
verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 
fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin % 30 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: 
Aşağıda yazılı işlerin her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 
a) İş Makinesi ve Kamyonlarla yapılan her türlü tahmil tahliye ve nakliye işleri 
b) İş Makinesi kiralanması ile ilgili kiralama hizmetleri 
c) Her türlü hafriyat çalışmaları ve nakliyesi ile ilgili işler 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
8 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 29.08.2019 Perşembe günü Saat 14:00’a kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir 
Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

12 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
15 - Bu İhale (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 7024/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından: 

 
 7069/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

85345 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 30.04.2019 tarih ve 315 

sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 25.07.2019 tarih ve 

843 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85346’nolu parselasyon planı 19.08.2019 tarihi itibarıyla 

Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

85345 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Yeşilova Mahallesi İmarın 47562 ada 1 sayılı parsel. 

İlanen duyurulur. 7029/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 7156/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 7157/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 7158/1-1 
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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı 
alınacaktır. 

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 
1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr 

adresinden temin edilebilir.) 
2- Başvurdukları programı gösteren Öğretim elemanı Başvuru Formu ( Öğretim Elemanı 

Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 
3- YÖK formatında Özgeçmiş, 
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
5- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri 
7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği. 
8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin 

fotokopileri 
9- ALES Belgesi 
10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı 

belge) 
12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü  (E-Devlet üzerinden 

alınan belge) 
13- Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (E-Devlet üzerinden Resmi Kurum adına alınan belge) 
14- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. (E-Devlet üzerinden alınan belge) 
Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak İZMİR 
 
SINAV TAKVİMİ  
İLK BAŞVURU TARİHİ 19 Ağustos 2019 

SON BAŞVURU TARİHİ 02 Eylül 2019 

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 03 Eylül 2019 

SINAV GİRİŞ TARİHİ 04 Eylül 2019 

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 05 Eylül 2019 
 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.kavram.edu.tr 
ÖNEMLİ NOTLAR 
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili 

mezuniyet bölümünden ALES'ten en az 70 puan almış olmak 
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 
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4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir. 
NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ 

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE ( 
www.kavram.edu.tr ) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE 
OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR 

Duyurulur. 

SIRA ÜNVANI PROGRAM ADED İLAN ÖZEL ŞART 

1 
ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ 

GRAFİK 
TASARIM 

1 

GRAFİK, GRAFİK TASARIMI, GRAFİK 
TASARIM, GÖRSEL KÜLTÜR 
ALANLARINDA TEZLİ YÜKSEK 
LİSANS MEZUNU OLMAK 

2 
ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ 

GRAFİK 
TASARIM 

1 

ANİMASYON, GÖRSEL İLETİŞİM 
TASARIMI, ÇİZGİ FİLM VE 
ANİMASYON, ANİMASYON VE 
OYUN TASARIMI LİSANS MEZUNU 
OLUP ALANINDA TEZLİ YÜKSEK 
LİSANS MEZUNU OLMAK 

 7128/1-1 

—— • —— 
Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 7030/1-1 
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
BAŞVURU TARİHİ : 19/08/2019 
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 02/09/2019 
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 8. 
Maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar 
Fakültesi bünyesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim güz ve bahar dönemlerinde çalıştırılmak üzere 
giderleri özel bütçeden karşılanarak; 3 (üç) Canlı Model sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

CANLI 
MODEL 

3 

1) En az lise mezunu olmak. 
2) KPSS şartı aranmamaktadır, adaylar mülakat sonucuna göre 
belirlenecektir. 
3) Vücut bütünlüğüne sahip olmak. 
4) Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip 
ve dayanıklı olması (Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış sağlık 
raporu ile belgelenmesi gerekmekte olup, göreve başlaması uygun 
görülen adaylardan istenilecektir.) 

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 
maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 

a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli 
olmak. 

e) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak 
Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır) 

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

3- Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday mülakat sonucunda 
belirlenecektir. 

BAŞVURU SEKLİ VE YERİ: 
1- Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren 

l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık 
Binası zemin katında ki yazı işleri bürosuna istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı 
görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. 

2- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
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BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için 

gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 

7 (yedi) iş günü içerisinde http://guzelsanat.erciyes.edu.tr/ adreslerinden ilan edilecektir. 

Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde 

veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme 

yapılacaktır. Asıl ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik soruşturması ve/veya arşiv 

araştırması yapılacaktır. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olanların ataması 

yapılacak olup, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmayanların atamaları 

yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi 

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi 

4- Fotoğraf (2) adet 

5- Savcılık iyi hal kâğıdı. (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6- İş talep formu 

 7066/1-1 

—— • —— 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

 
 7119/1-1 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Yarışmanın Adı 
İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması 
Yarışmanın Şekli ve Türü 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 
Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimarlık 
yarışmasıdır. 

Yarışmanın Yeri ve Konusu 
Yarışma alanı İstanbul ili Beşiktaş ilçesi sınırları içinde; Vişnezade Mahallesi 703 

ada 25 numaralı parseldedir.  Yarışma alanının mülkiyeti maliye hazinesine aittir. 
Yarışmanın konusu, bu alanda İTÜ İşletme Fakültesi için yeni bir bina tasarımı 

yapılmasıdır. 
Yarışmaya Katılma Koşulları 
• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve 

meslekten men cezalısı durumunda olmamak.  
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden 

akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. 
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). 
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları 

arasında olmamak. 
• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler 

gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak. 
 
Yarışma Takvimi 
• Yarışmanın İlanı: 19 Ağustos 2019, Pazartesi 
• Son Soru Sorma Tarihi: 18 Eylül 2019, Çarşamba 
• Soruların Yanıtlarının İlanı: 23 Eylül 2019, Pazartesi 
• Projelerin Son Teslim Tarihi: 26 Kasım 2019, Salı 
• Kargo ile Teslim Alım için Son Gün 28 Kasım 2019, Perşembe 
• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 5 Aralık 2019, Perşembe 
• Kolokyum ve Ödül Töreni: 21 Aralık 2019, Cumartesi 
 
Jüri Üyeleri 
Danışman Jüri Üyeleri 
• Mehmet Karaca, İTÜ Rektörü 
• Lütfihak Alpkan, İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı 
• Murat Gül, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı 
• Sis Alkan, İTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 
• Ömer YILMAZ, Mimar 
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Asli Jüri Üyeleri 
• Melike Altınışık, Mimar 
• Hüseyin Bütüner, Mimar 
• Yasin Çağatay Seçkin, Mimar 
• Özcan Uygur, Mimar 
• Günkut Barka, İnşaat mühendisi 
Yedek Jüri Üyeleri 
• Sezer Bahtiyar, Mimar 
• Derya Ekim Öztepe, Mimar 
• Esra Ece Bayat, İnşaat mühendisi 
Raportörler 
• Denizhan Sarıhan, Mimar 
• Cansu Çekli, Peyzaj mimarı 
Raportör Yardımcıları 
• Ali Bilgehan, Mimar 
• Ece Yurtaçan, Mimar 
• İlayda Büyükgaga, Mimar 
Ödüller 
• 1. Ödül: 100.000 TL  
• 2. Ödül: 75.000 TL  
• 3. Ödül: 50.000 TL 
• 1. Mansiyon 30.000 TL 
• 2. Mansiyon 30.000 TL 
• 3. Mansiyon 30.000 TL 
• 4. Mansiyon 30.000 TL 
• 5. Mansiyon 30.000 TL 
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon 

tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 
gün içinde net olarak ödenecektir.  

Şartname ve Eklerinin Temini 
Şartname ve ekleri yarisma.itu.edu.tr adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. 

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt 
yaptıracaklardır.  

Banka hesap bilgisi:  Vakıflar Bankası Maslak Şubesi 
 İTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
IBAN:  TR06 0001 5001 5800 7296 1554 37 
Yer Görme 
Yarışmada yer görmek zorunlu değildir.  
İdarenin İletişim Bilgileri 
Yarışmayı Açan Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 
Adres:  İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yapı İşleri 
 Koordinatörlüğü Kat 2 Oda:205 Reşitpaşa,  
 34467 Sarıyer/İstanbul 
Telefon: +90 212 285 34 00 
E-posta: yarisma@itu.edu.tr 
Web adresi: yarisma.itu.edu.tr 
 7082/1-1 
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda 
belirtilen şartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla 
yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır.  

 

UNVANI SAYISI CİNSİYETİ ARANAN NİTELİKLER 
PUAN 
TÜRÜ 

HEMŞİRE 35 E-K 

- Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, 
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık 
Memurluğu lisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

2018 yılı 
KPSSP3 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 1 E-K 

Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

2018 yılı 
KPSSP93 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 4 E-K 

- Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji 
veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

2018 yılı 
KPSSP93 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 1 E-K 

- Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya 
Anestezi Teknikerliği önlisans programından 
mezun olmak. 

2018 yılı 
KPSSP93 

 
ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR  
1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.  
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. 
4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen 

sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı 
çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete 
girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.) 

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 
kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi 
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya 
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek 
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli 
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu 
tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir. 

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI  
İlan Tarihi : 19/08/2019 
Başvuru Bitiş Tarihi : 02/09/2019 
Başvuruda İstenilen Belgeler: 
1. Başvuru Dilekçesi 
2. Özgeçmiş 
3. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır) 
4. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı  
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi  
6. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır) 
Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi 

Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati 
bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.  

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde 

www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat mahiyetinde olup, başvurusu kabul 
edilip kazanan ve kazanamayan adaylar kurum web sitesinde duyurulacaktır. 

 7114/1-1 
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İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik” hükümlerinde yer alan koşulları yerine getirmiş ve Üniversitenin aramış 

olduğu niteliklere sahip öğretim elemanlarından; 

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, 

YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim 

belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır. 

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, 

YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim 

belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 

adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat 

dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında 

özgeçmişleri,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, 

yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek 

Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır. 

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya 

posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. 

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

İlan Başlama Tarihi : 19/08/2019 

İlan Bitiş Tarihi : 02/09/2019 
 

BİRİM BÖLÜM 

KADRO 

UNVANI ASGARİ ÖLÇÜTLER 

İLGİLİ ABD/ 

UZMANLIK ALANI ARANAN NİTELİKLER 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme 1 

İşveren Marka 

Yönetimi, Yetenek 

Yönetimi, Performans 

Yönetimi 

İşletme - Yönetim Organizasyon alanında 

doktorasını yapmış olmak, Örgütsel 

Davranış, İnsan Kaynakları ve 

Liderlik alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 
 
 7112/1-1 
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Türk - Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI İLANI 

 
 7093/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 
4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 
2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 1 (Bir) adet sözleşmeli 
personel alınacaktır. 

 
UNVAN 
KODU UNVAN 

ÖĞRENİM 
DURUMU ADET ARANAN NİTELİKLER 

01 
Diğer Sağlık 

Personeli 

Yükseköğretim 
Kurumlarının Lisans 

Düzeyinde Eğitim Veren 
İlgili Bölümlerinden 

Mezun Olmak 

1 

*En az 5 yıl Perfüzyonist mesleki 
deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek. 
*Sağlık Bakanlığından onaylı Perfüzyon 
yetki belgesine sahip olmak. 
*Perfüzyon alanında Yüksek Lisans yapmış 
olmak. 

 
NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel 
şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. Maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6, 
7 ve 8. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

GENEL ŞARTLAR: 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkum olmamak, 

5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına 
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 
ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

7. 2018 Lisans KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır. 
8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel 

durumu bulunmamak, 
9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B 

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları 
yapılmayacaktır.) 
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I. ÖZEL ŞARTLAR: 
1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve 

belgelendirmek. 
2. Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması. 
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.  
II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR: 
Adayların bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları 

gerekmektedir. (19/08/2019 - 02/09/2019 tarihleri arasında resmi çalışma günlerinde ve mesai 
saatleri içerisinde (08:00 - 17:00) 

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türkiye Cumhuriyet kimlik numarasınında yer aldığı nüfus 
cüzdanı aslı ibraz edilecektir.) 

2. Diploma Fotokopisi ve/veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (Aynı zamanda asılları ibraz 
edilecektir.) 

3. Adli Sicil Kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olacaktır.) 
4. Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) sınavına girmiş olduğunu gösterir belge. (KPSS 

sonuç belgesi) 
5. Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler. 
6. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli. 
7. 1(Bir) Adet Fotoğraf (http://hastane.selcuk.edu.tr web sitemizden temin edilecek 

başvuru formuna yapıştırılacaktır.) 
8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
9. Başvurular şahsen yapılacak olup, adayın kendisinin gelemeyecek durumda olması 

halinde ise noter onaylı vekalet verdiği bir kişinin vekalet belgesinin aslı ile şahsen başvurması 
halinde başvuru kabul edilecektir. 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Web Sitemizden (http://hastane.selcuk.edu.tr 
web) temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta 
ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) 

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru 
yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin 
yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile 
ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, 
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr 

web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil 
kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar 
Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ 
mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde 
istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları 
Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim 
etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır. 7077/1-1 
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile 
öğretim elemanı alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine 
tabi olmak üzere)  

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, 
nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not 
ortalamasını gösterir belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi 
Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel 
Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz 
Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.  

İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

BİRİMİ Bölüm/Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı Adedi Açıklamaları 

Hemşirelik 
Yüksekokulu 

Psikiyatri Hemşireliği/  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği/Hemşirelikte 
Yönetim 

Araştırma 
Görevlisi 

2 

ALES SAY alandan en az 70 puan, 
YDS en az 50 puan almış olmak. 
Psikiyatri Hemşireliği/Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği/Hemşirelikte 
Yönetim alanlarında doktora yapıyor 
olmak. 

 
*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim 

Kurumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf 
olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmesi 
gerekmektedir. 

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlarda ilan edilen bölüm/ program hangi alanda 
öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilecektir. 

Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o 
alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/program hangi alanda öğrenci alıyorsa o 
alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.  

Özel yetenekle ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar 
herhangi bir ALES puan türünü kullanabilecektir.  

Alan türü değişen lisans programlarından mezun olanlar, lisans eğitimine başladıkları 
alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihindeki ALES puan türünü 
tercihine göre kullanabilecektir.  

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan 
türünü kullanılabilecektir.  

**YDS (YABANCI DİL SINAVI): Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavından  (YÖKDİL–YDS-KPDS-ÜDS) en az 50 puan veya ÖSYM 
“ösym.gov.tr” tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından 
(TOEFLIBT-FCE-CPE-CAE-PTE) bu puan muadili bir puan almış olmak.  
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Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlar ile uluslararası ilişkiler 
öğretim görevlisi kadrosuna başvurularda yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak.  

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı (Yabancı dille eğitim yapılan program öğretim 
görevlisi hariç.) YDS şartı aranmaz. 

 
SINAV TAKVİMİ 

Duyuru Başlama 
Tarihi Son Başvuru Tarihi 

Ön 
Değerlendirme 
Sonuç Tarihi 

Yazılı Sınav 
Giriş Tarihi 

Sınav Giriş 
Yeri/Saati 

Sonuç açıklama 
“Nihai 

Değerlendirme” 
tarihi 

İlanın Resmi 
Gazetede 

yayımlandığı tarih 

İlanın Resmi 
Gazetede yayım tarihi 

izleyen 15’inci gün 
mesai bitimi. 

09.09.2019 16.09.2019 
İlgili Birim 
Saat 10:00 

23.09.2019 
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 
Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı 
ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine tabi olmak üzere)  

Profesör, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını 
belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim 
durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Doçent ve Dr. Öğretim 
Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

1- Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 
adresinden ulaşılabilir. 

 

FAKÜLTE 
BÖLÜM/ANABİLİM 
DALI/BİLİM DALI 

KADRO 
ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler 

Bölümü 
Profesör 1 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler alanında ve özellikle 
küresel üretim ve küresel yönetim 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları Anabilim 

Dalı/Gastroenteroloji 
Bilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
ERCP (Endoskopik Retrograd 
Kolanjio Pankreotografi) alanında 

Hemşirelik 
Yüksekokulu 

Psikiyatri Hemşireliği 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Psikiyatri Hemşireliği 
alanında yapmış olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Doğuş Üniversitesi Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Teknoloji

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi (KÜSİTHAM) Yönetmeliği

— Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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.

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde

“T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


