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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/12/2014 tarihli ve 29220 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe
Üniversitesi Tıp Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/12/2014
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

29220
İçindekiler 100. Sayfadadır.
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ
EDEBİYAT İNCELEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ (EDEM) YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kahramanmaraş Edebiyat İncelemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevleri ile bu organların çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Edebiyat İncelemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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 (EDEM): Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Edebiyat İncelemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini (KSÜ),
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Kahramanmaraşlı şair, yazar ve halk ozanlarının yazılı ve sözlü edebiyat ürünlerini derlemek, bir araya getirmek, üzerinde bilimsel çalışmalar
yapmak/yaptırmak ve yayın konusunda destek sağlamak, yetenekli gençleri yaratıcı yazma eğitimi yoluyla geleceğe hazırlamak ve şehrimizdeki tüm edebiyat faaliyetlerini desteklemektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kahramanmaraş’ın edebiyat birikimi ile doğrudan ve dolaylı ilgili olan her konuda
araştırma, inceleme yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.
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b) Kahramanmaraş’ta yayımlanmış ve yayımlanan edebiyat kültür ve sanat içerikli gazete ve dergilerdeki edebî yazıları derlemek, üzerinde çalışmalar yapmak ve yayımı konusunda
destek sağlamak.
c) Üniversite akademik ve idari personeli ile öğrencilerin edebî/bilimsel çalışmalarını
yayımlamak amacıyla periyodik yayınlar yapmak.
ç) Yazılı ve sözlü edebiyatın ilgili alan ve konularında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar
ve araştırıcılarla amaçlar doğrultusunda işbirliği yapmak, araştırmaları desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek.
d) Kahramanmaraş’ın edebiyat birikimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, bilgi şölenleri, kongreler, televizyon programları, kurslar, çalıştaylar,
atölyeler, yarışmalar, teşvik ödülleri, edebiyat festivalleri düzenlemek, düzenlenmesine katkı
sağlamak ve yazarlık girişimciliğini desteklemek.
e) Kamu veya özel kurum, kuruluş ve kişilerden gelecek istekler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar, programlar gerçekleştirmek, yayınlar yapmak, yaptırmak, teşvik etmek
ayrıca bu konuda kitaplık ve arşiv oluşturmak.
f) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyeler ve
sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli çalışmak.
g) Yapacağı her türlü faaliyetler ile ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlar, kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerle işbirliği yapmak, protokoller düzenlemek, talep edildiği takdirde
danışmanlık hizmeti sunmak.
ğ) Yaratıcı yazarlık, senaryo ve reklam yazarlığı, medya okur-yazarlığı gibi alanlarda
ücretli kurslar ve atölyeler düzenlemek ve danışmanlık hizmeti sunmak.
h) Lisans ve lisansüstü programların Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarına
destek sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Birimleri ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin konusunda uzman öğretim üyeleri arasından
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Görevi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Merkezin faaliyet alanlarında çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından en
çok iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısı/yardımcılarının da görevi sona ermiş sayılır.
(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini, yardımcıları da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan
fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
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(4) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden
ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
c) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün
onayına sunmak.
ç) Yıl içinde Merkezin faaliyet plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması
gerektiğinde (c) bendinde belirtilen usule göre gerekli işlemleri yapmak.
d) Merkez birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerde görev alan her
düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.
e) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
f) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.
Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek.
b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek.
ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
d) Gerekli resmî evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklanmasını sağlamak.
(2) Müdür yardımcısı, çalışmalarından Müdüre karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür yardımcıları dâhil yedi üyeden
oluşur. Müdür ve Müdür yardımcıları dışındaki diğer üyeler, Merkezin çalışma alanları ile
ilgili, Müdür tarafından önerilen Üniversitede kadrolu ve tam gün çalışan öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine
yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az dört üye ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için
alt ve üst komisyonlar oluşturabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini karara bağlamak.
b) Yıl içinde faaliyet plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.
c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini arttırıcı önerilerde bulunmak.
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ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmî kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak,
bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.
d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıl sonu
faaliyet raporunu karara bağlamak.
e) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve değerlendirmeler yapmak.
f) Bilimsel araştırma faaliyetleri konusunda projeler üretmek.
g) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt birimlerin açılması veya kapatılması, personel
ihtiyacı, projelerle ilgili karar almak ve bu kararları Rektörün onayına sunmak.
ğ) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan
önerileri karara bağlamak, gerektiğinde bu konularda Müdüre düzenleme yetkisi vermek.
h) Müdürün önerileri doğrultusunda özelde Kahramanmaraş edebiyat alanıyla alakalı
olmak üzere proje ve çalışma gruplarını oluşturmak, yapılacak işleri düzenlemek.
Merkezin birimleri
MADDE 13 – (1) Merkez çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütmek üzere, Müdürün
önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili aşağıdaki birimler
oluşturulur:
a) Edebi Eserler Birimi.
b) Halk Ozanları Birimi.
c) Medya Birimi.
ç) Yaratıcı Yazarlık Eğitimi Birimi.
(2) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(3) Birinci fıkrada belirtilenler dışında, gerektiğinde ve Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde başka birimler kurulabilir.
(4) Birimlerin her biri Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre seçilen ve
Müdür tarafından görevlendirilen bir birim sorumlusu tarafından yönetilir.
(5) Her birim birden fazla proje çalışması yürütebilir. Birim sorumlusu, ilgili projelerin
yürütülmesi, denetlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanmasından sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacını karşılamak üzere gerekli görevlendirmeler, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13 üncü
maddesine göre Rektör tarafından yapılır.
Öğretim elemanları ve uzmanlar
MADDE 15 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları ve uzmanlar görev dağılımlarına göre; Merkezin periyodik toplantılarına katılmak, projelerde görev almak, bulundukları birimlerin işleyişini sağlamakla yükümlüdürler.
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Malzeme ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, malzeme ve
demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin altıncı
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Üniversitenin ön lisans/lisans programında bir dönem için belirlenen derslerin kredi
toplamı en az 18 en fazla 24 olabilir. Kredi toplamının 24’ün üzerinde olabilmesi için birim
kurulu kararı ve Senato onayı gerekmektedir. Bir yarıyıla ait derslerin AKTS kredileri toplamı,
her yarıyılda 30 olmak üzere yaz dönemi hariç yıllık 60’tır. Bir ön lisans müfredat programı
120, lisans müfredat programı 240 AKTS kredisinden oluşur. Ancak Üniversitenin, Sağlık Yüksekokulunda ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda sınır bir ders artırılabilir. Ortak zorunlu derslerin kredileri, bu toplama dâhildir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
23/12/2010

27794

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

5/11/2011

28106

2-

6/3/2013

28579

3-

15/8/2015

29446

4-

23/10/2017

30219

5-

20/9/2018

30541
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Piri Reis Üniversitesinden:
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Piri Reis Üniversitesinin akademik ve idari
teşkilatının kuruluş ve işleyişine, ilgili birimlerdeki personelin görev, yetki ve sorumluluklarına,
malî konulara ve Üniversiteye ait diğer hususlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Üniversite
Rektörlüğü, Senato, Yönetim Kurulu, enstitü, fakülte, bölüm, meslek yüksekokulu, idari birimler ve diğer birimlerinin kuruluş, yönetim ve görev esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname, 4857 sayılı İş Kanunu ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
c) Mütevelli Heyeti: Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Piri Reis Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Piri Reis Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Piri Reis Üniversitesini,
f) Vakıf: Türk Deniz Eğitim Vakfını,
g) Yönetim Kurulu: Piri Reis Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyeti, Başkan ve Görevleri
Mütevelli Heyeti
MADDE 5 – (1) Üniversite, Mütevelli Heyet tarafından, kurucu vakfın belirlediği ilkeler doğrultusunda, ilgili kanun ve yönetmeliklerle, bu Ana Yönetmelikte belirtilen esaslara
göre yönetilir.
(2) Mütevelli Heyeti vakıf yönetim organı tarafından Devlet memuru olma niteliklerine
sahip ve en az üçte ikisi, yükseköğrenim görmüş adaylar arasından 4 yıl süre ile seçilen en az
yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyeti üyeleri kendi aralarından dört yıl için bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi
olup, kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz ve aynı zamanda Mütevelli Heyet Başkanı seçilemez. Vakıf Yönetim Kurulu ile Mütevelli Heyetinin üyeleri ve bunların birinci derece
kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı Mütevelli
Heyetin yedi üyeden oluşması halinde ikiyi, yediden fazla üyeden oluşması halinde ise toplam
Mütevelli Heyeti üye sayısının üçte birini geçemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları
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Mütevelli Heyetinde görev alamaz. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları
üniversitelerinden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyetinde görev alabilirler.
Mütevelli Heyeti Başkanı, üye sayısı değiştirildiğinde veya yeni üyeler seçildiğinde Yükseköğretim
Kuruluna bilgi verir.
(3) Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli
Heyeti üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda
onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde
Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyeti Başkan
ve üyelerine bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılamaz.
Mütevelli Heyeti toplantısı, karar yeter sayıları ve oylama
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyeti salt çoğunlukla toplanır:
a) Mütevelli Heyeti yılda en az dört defa toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hallerde
Mütevelli Heyetini toplantıya çağırabilir.
b) Gündem oylanmadan önce, üye tam sayısının en az 1/4’ü tarafından gündeme maddeler ilave edilmesi, yazılı olarak teklif edilebilir. Teklif oylanarak kabul edildikten sonra, yeni
maddeler gündemin sonuna ilave edilir.
c) Görüşmeler tamamlandıktan sonra gündem maddesi oya sunulur. Oylar "Kabul" veya
"Ret" şeklinde verilir. Çekimser oy kullanılmaz. Toplantıda bulunduğu halde oylamaya katılmayan üyenin oyu ret sayılır. Oylama açık yapılır. Gerekli hallerde gizli oylama yapılmasına
karar verilebilir. Gizli oylamalarda başkan iki kez oy kullanır.
ç) Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Açık oylamalarda oyların eşitliği
halinde Mütevelli Heyet Başkanının oyu iki oy sayılır.
d) Başkan, Başkan Vekili ve Rektör seçimleri ile Ana Yönetmeliğe ilişkin kararlarda,
üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci turda da salt çoğunluk sağlanamazsa, ilgili madde gündemde bırakılır.
Mütevelli Heyeti raportörlüğü
MADDE 7 – (1) Üniversite Rektörlüğü, toplantı tutanak ve kararlarını yazmak üzere
raportörler görevlendirir, Mütevelli Heyeti, raportörlüğüne Üniversitede çalışma mekanı tahsis
eder:
a) Mütevelli Heyeti toplantılarındaki görüşmelerin kayıtları, tutanakları ve alınan kararlar, raportörler tarafından Başkanın sorumluluğunda yazılır.
b) Raportörler, her toplantının kayıtlarının alınması, tutanak ve kararların yazılması ile
görevlidirler. Kayıtlar ve tutanaklar Başkanın sorumluluğunda saklanır.
c) Toplantıdan sonra yazılan Mütevelli Heyeti kararları, üyeler tarafından gelecek toplantı beklenmeden imzalanır.
ç) Kararlara, sıra numarası verilir ve alındığı günün tarihi yazılır. Tutanaklar ve kayıtlar
raportör ve toplantı başkanı tarafından imzalanır ve dosyalanır.
Üye olmayanların toplantıya katılması
MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyeti, gerekli gördüğü hallerde, rektör yardımcılarını, dekanları, enstitü, yüksekokul ve birim müdürlerini ve Üniversite genel sekreterini toplantılara
davet edebilir. Yetkili uzmanları veya ilgili görevlileri, açıklamalarda bulunmak üzere, bağlı
bulundukları makamların uygun görüşünü alarak, toplantılara çağırabilir. Üye olmadıkları halde
bu şekilde toplantıya katılanların oy hakları yoktur.
Mütevelli Heyetinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Mütevelli Heyetinin başlıca görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Mütevelli Heyeti Başkanını ve Başkan vekilini seçmek.
b) Ana Yönetmeliği hazırlamak, değiştirmek ve Üniversite organları tarafından hazırlanan diğer yönetmelikleri onaylamak.
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c) Üniversite Rektörünü atamak üzere Yükseköğretim Kurulu vasıtasıyla Cumhurbaşkanına teklifte bulunmak.
ç) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu,
bölüm, uygulama ve araştırma merkezi, sürekli eğitim merkezi ve teknoparklar kurulması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim Kuruluna sunulacak tekliflere ilişkin
Rektörlük önerilerini karara bağlamak.
d) Taşınır ve taşınmaz Üniversite varlıklarının denetimine ilişkin esasları tespit etmek,
varlıkları teminat göstermek suretiyle kredi almak.
e) Üniversitenin bütçesini kabul etmek ve uygulamaları izlemek, her bütçe döneminde
bütçe uygulama yetkisini Rektöre tevdi etmek.
f) Bütçe yılı içinde, gerektiğinde ek ödenek verilmesi hususunda karar vermek.
g) Onaylanan bütçe kapsamında Rektör tarafından önerilen, Üniversitede kullanılacak
kadroları onaylamak.
ğ) Bütçe döneminde harcanamayan ödenekleri yılsonunda gelecek bütçe dönemine aktarmak, bütçe kesin hesabını ibra etmek ve ayniyat yönetim dönemi hesabını onaylamak.
h) Rektör tarafından önerilen akademik öğretim ücretlerini, bütçe kapsamında onaylamak.
ı) Rektörlük makamının boşalması halinde, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü
üzerine, en çok altı ay için, uygun görülecek bir rektör yardımcısını vekaleten Rektörlüğe atamak.
i) Üniversiteye alınması Yükseköğretim Kuruluna önerilecek öğrenci sayısı, burs ve
indirim oranları ile ilgili Senato önerisini onaylamak, verilecek bursun veya indirimin şekil ve
miktarını tespit etmek.
j) Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen diğer yetkilerini kullanmak.
Başkan ve Başkan Vekili
MADDE 10 – (1) Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından, azami dört yıl için bir Başkan
ve bir Başkan Vekili seçer. Görev süreleri biten Başkan ve Başkan Vekili bu görevlere yeniden
seçilebilirler. Başkanın görevinin sona ermesiyle Başkan Vekilinin görev süresi de kendiliğinden sona erer. Başkan, yokluğunda Başkan Vekilinin yerine vekil olarak görevlendirir. Gerekli
görürse, Başkan yetkilerinden bir bölümünü Başkan Vekiline devredebilir.
Başkanın görev ve yetkileri
MADDE 11 – (1) Başkanın başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a) Mütevelli Heyetini temsil etmek.
b) Mütevelli Heyetini toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantıların başkanlığını yapmak.
c) Mütevelli Heyeti toplantılarının kayıtlarının tutulmasını, yazışmalarının yapılmasını
sağlamak.
ç) Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulacak, yerli ve yabancı üniversite ve diğer
kurumlarla yapılacak iş birliğini kapsayan anlaşmalar ile protokolleri onaylamak ve Rektörlükçe hazırlanan Üniversiteyi bağlayıcı taahhütnameleri onaylamak.
d) Üniversiteye yapılacak bağışların kabul veya reddine karar vermek.
e) Mütevelli Heyeti tarafından verilen ve Mütevelli Heyeti adına yürütülmesi istenilen
görevleri yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Organlar, Görevleri, Yetki ve Sorumlulukları
Rektör
MADDE 12 – (1) Rektör, Mütevelli Heyetinin teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Rektör, Üniversite yönetimi ve yürütmenin başıdır. Görev süresi dört yıldır, tekrar atanabilir. Rektörlerin yaş sınırı 67 yaştır. Ancak
Rektör olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yaş sınırı aranmaz.
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Rektörün görev ve sorumlulukları
MADDE 13 – (1) Rektörün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını
uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye
bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
b) Gerekli gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler
vermek.
c) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak.
ç) Üniversitenin ayrıntılı bütçesini ve bu kapsamda akademik ve idari personel ihtiyaçları ile yatırım ihtiyaç ve programlarını, ilgili birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra Mütevelli Heyetine sunmak.
d) Üniversite akademik birimlerinin ayrıntılı eğitim öğretim programlarını, ilgili birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulunun önerilerini aldıktan sonra hazırlayıp Üniversite Senatosuna sunmak.
e) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin
sözleşmelerini yapmak, terfilerini hazırlamak ve gerektiğinde görevden almak.
f) Üniversite kadrosuna atanmış tam zamanlı öğretim üyeleri arasından, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve akademik birim müdürlerini göreve atamak.
g) Genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, fakülte sekreteri, yüksekokul
sekreteri, enstitü sekreteri, Müdür ve diğer idari amirleri ve yardımcılarını idari makamlara
atamak.
ğ) Öğretim üyelerine uygun gördüğü akademik/idari görevleri vermek, gerektiğinde
üyelerden komisyonlar oluşturmak.
h) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan denetimlere ait raporlarda yerine getirilmesi istenen hususlar varsa, bunlar için alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları zamanında Mütevelli Heyeti Başkanına bildirmek.
ı) Her eğitim öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin bilimsel araştırma ve
yayın faaliyetleri hakkında Mütevelli Heyetine bilgi vermek.
i) Üniversitenin ihale yetkilisi olarak Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan bütçe çerçevesinde Üniversite adına ödemeler yapmak, sözleşme, vekaletname gibi Üniversiteyi hukuken bağlayan, çok taraflı hukuki işlemleri imzalamak ve bu hususları Mütevelli Heyeti Başkanının bilgisine sunmak.
j) Bütçe, satın alma ve ihalelere ilişkin her çeşit iş ve işlemleri izlemek, bütçe hesap
dönemi sonunda bütçe kesin hesabı ve ayniyat yönetim dönemi hesaplarını ayrı ayrı inceleyip
Mütevelli Heyeti tarafından görüşülmek üzere ayrıntılı bir rapor ekinde Başkana sunmak.
k) Başkana bilgi vererek, bankalarda Üniversite adına Üniversitenin her çeşit gelirinin
yatırılacağı vadeli ve vadesiz hesaplar açmak, bu hesaplardan Üniversite adına para çekmek,
repo yapmak, hazine bonosu almak, Üniversitenin İhale Yönetmeliği çerçevesinde Mütevelli
Heyetince verilmiş olan diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
l) Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince Mütevelli Heyetince onaylanan Ana Yönetmelik doğrultusunda, tamamlayıcı nitelikteki diğer yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Mütevelli Heyetine sunmak.
m) Üniversiteye alınacak Türk ve yabancı uyruklu öğrenci sayılarını, burslu öğrenci
kontenjanlarını ve verilecek burs miktarlarını, Üniversite Yönetim Kurulunun görüşlerini alarak
belirlemek ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayına sunmak.
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n) Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek, taşınmaz mallarını Üniversite
adına tapuya tescil ettirmek.
o) Yerli ve yabancı üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak iş birliğini kapsayan anlaşma ve protokolleri yapmak ve Mütevelli Heyeti Başkanının bilgisine sunmak.
ö) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlara ilişkin teklifleri Üniversite Senatosuna sunmak.
p) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu,
dil eğitim merkezi kurulması; bölüm, anabilim, anasanat dallarıyla uygulama ve araştırma, sürekli
eğitim merkezleri, teknoparklar açılması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim
Kuruluna sunulacak önerileri hazırlamak ve Senato kararını takiben Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.
r) Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, bu Ana Yönetmelik ve yürürlükteki mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak, yetkileri kullanmak.
(2) Rektör görevinin başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır. Rektör, yetkilerini
uygun gördüğü ölçüde Rektör yardımcılarına veya Genel Sekretere devredebilir.
Rektör yardımcıları
MADDE 14 – (1) Rektör, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin
tam günlü profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak
kaydıyla Rektör yardımcısı olarak atar. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını süresi dolmadan
da değiştirebilir.
Senato
MADDE 15 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her
fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı
enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Toplantılara, gerekli görüldüğü takdirde
ve oy hakkı olmaksızın, öğretim elemanları, idari büro müdürleri ve öğrenci temsilcileri Rektör
tarafından davet edilebilir. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda
en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır. Toplantılara,
Üniversite Genel Sekreteri de katılır ve Senatonun raportörlüğünü yapar.
Senatonun yetki ve sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Senato, Üniversitenin akademik organı olup yetki ve sorumlulukları
şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları
hakkında karar almak.
b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş
bildirmek.
c) Mütevelli Heyetinin onayından sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
ç) Rektörün önereceği Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
d) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına
yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
e) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
f) Üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık ve yeterlilik gibi her
türlü eğitim-öğretim programlarına ait ders planlarını, bu planlardaki değişiklik önerilerini ve
yeni ders açma tekliflerini karara bağlamak.
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g) Akademik yükseltmelere ilişkin Senato esaslarını saptamak ve Mütevelli Heyetinin
onayına sunmak.
ğ) Üniversitelerarası Kurula temsilci seçmek.
h) Yeni bölüm/program açma önerilerini karara bağlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.
ı) Türk ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına ilişkin önerilerini Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.
i) Fakülte kurulları ile enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarının önerilerini ve bu kurulların kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
j) Akademik bir unvan şartı aranmaksızın, kendi alanında ulusal veya uluslararası başarıya sahip ve bilim dünyasına üstün hizmeti geçmiş ve destek vermiş kişilere onursal akademik unvanlar verilmesi önerilerini Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.
k) Kanun, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Piri Reis Üniversitesi eğitim-öğretim
yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.
Üniversite Yönetim Kurulu
MADDE 17 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlardan,
Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından
dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına Rektör
başkanlık yapar. Rektör gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör
yardımcıları oy hakkı olmaksızın Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Toplantılara, gerekli görüldüğü takdirde ve oy hakkı olmaksızın, öğretim elemanları, idari büro
müdürleri ve öğrenci temsilcisi Rektör tarafından davet edilebilir. Toplantılara Genel Sekreter
de katılır ve Üniversite Yönetim Kurulunun raportörlüğünü yapar.
Üniversite Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları
MADDE 18 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir
organ olup yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen
plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek.
b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi
önerileri ile birlikte Mütevelli Heyetine sunmak.
c) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak.
ç) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları
inceleyerek kesin karara bağlamak.
d) Öğrenci ön kayıt, kabul ve kesin kayıt takvimini belirlemek.
e) Bu Ana Yönetmelik ile verilen diğer görevleri yapmak.
Akademik Genel Kurul
MADDE 19 – (1) Akademik Genel Kurul, ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve
meslek yüksekokulunda o dönemde her ne suretle olursa olsun fiilen eğitim-öğretimle görevlendirilmiş bulunan öğretim üyeleri ve okutmanlardan oluşur. Kurulun başkanı, Rektördür. Yöneticinin bulunmadığı hallerde, kurula Rektör Vekili başkanlık eder. Akademik Genel Kurul,
her eğitim-öğretim yılının sonunda Başkanın çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Başkan, Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantıların gündemi, Başkan tarafından üyelere önceden çağrı ile birlikte gönderilir. Toplantı nisabı, Kurulu oluşturan üye tamsayısının yarısından fazlasıdır. Ancak görev gereği şehir dışında veya izinli bulunan üyeler toplantı nisabının hesabında dikkate alınmaz. Nisabın sağlanamaması sebebiyle ertelenen Kurul
en geç onbeş gün içinde yeniden toplantıya çağrılır.
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(2) Akademik Genel Kurul geçen sürede Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma konuları başta gelmek üzere bilimsel faaliyetlerini gözden geçirir, çalışmaların daha verimli olması için konuları tartışarak önerileri bir zabıtla belirler. Kurul Başkanı toplantıda beliren önerileri de göz önünde tutarak çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri alır ve sonuçları gelecek Akademik Genel Kurul toplantısına sunar. Alınması gereken tedbirler başka
kurum ve mercilerin yetkisinde olduğu hallerde, konu gerekli girişim için Rektörlüğe iletilir.
Dekan
MADDE 20 – (1) Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, Rektörün önereceği,
Üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre
ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi
dekan yardımcısı olarak seçip Rektörün onayına sunar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de
sona erer. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve
vekalet altı ayı geçerse yeni bir dekan atanır.
Dekanın görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 21 – (1) Fakültenin ve bağlı birimlerinin kapasitesinin rasyonel şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim,
bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olan dekanın başlıca görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve
fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
b) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.
c) Fakültenin ödenek ve personel ihtiyaçlarını, gerekçesiyle birlikte, Rektörlüğe bildirmek, fakülte ihtiyaçlarıyla ilgili öneriyi, fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra
Rektörlüğe sunmak.
ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini sürdürmek.
d) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.
Fakülte kurulu
MADDE 22 – (1) Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin
başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri
iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakültede yeteri kadar profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi bulunamaması kurulun oluşmasını
engellemez, üye sayısının tamamlanması için diğer birimlerden Rektör onayı ile üye talep edilebilir. Fakültenin akademik konulara ilişkin kararları dekanın çağrısı ile yarıyılda en az iki
kere toplanan fakülte kurulunda alınır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. Fakülte kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.
(2) Akademik bir organ olan fakülte kurulunun görevleri şunlardır:
a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.
b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.
c) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.
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Fakülte yönetim kurulu
MADDE 23 – (1) Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun
üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur. Fakültede
yeteri kadar profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi bulunamaması kurulun oluşmasını engellemez. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Gerekli gördüğü hallerde
geçici çalışma grupları; eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Fakülte yönetim kurulu kararları, üniversitenin değişik birimleri arasında birlikteliği
sağlamak için Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra kesinlik kazanır. Fakülte
yönetim kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.
(2) İdari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olan, fakültenin tüm idari işleri ile
yükseltme işleri ve öğrenci işlerine ilişkin kararlar alan fakülte yönetim kurulunun görevleri
şunlardır:
a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım
etmek.
b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını
sağlamak.
c) Fakültenin programını ve ihtiyaçlarını belirlemek.
ç) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.
d) Öğrencilerin yatay geçişlerinin kabulü, ders intibakları ve öğrencilerin ilişiklerinin
kesilmesi ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek.
e) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.
Enstitü müdürü
MADDE 24 – (1) Enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine
rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları
arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü müdürü, bu
Yönetmelik ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.
Enstitü kurulu
MADDE 25 – (1) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Enstitü kurulu bu Yönetmelikle fakülte
kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.
Enstitü yönetim kurulu
MADDE 26 – (1) Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları,
müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek
üç öğretim üyesinden oluşur. Enstitü Yönetim Kurulu, bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.
Yüksekokul müdürü
MADDE 27 – (1) Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan Rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim
elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekalet etme
veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul
müdürü, bu Yönetmelik ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine
getirir.
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Yüksekokul kurulu
MADDE 28 – (1) Yüksekokul kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve
okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul kurulu bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.
Yüksekokul yönetim kurulu
MADDE 29 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için
seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul yönetim kurulu, bu Yönetmelikle fakülte
yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.
Bölüm
MADDE 30 – (1) Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim
yapan birden fazla bölüm bulunamaz.
Bölüm başkanları
MADDE 31 – (1) Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı; bölümün
aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde doktor
öğretim üyeleri arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektörce üç
yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı
atanır. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme
ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
Bölüm kurulu
MADDE 32 – (1) Bölüm kurulu, bölüm başkanı ve o bölümdeki öğretim elemanlarından oluşur. Yarı zamanlı statüdeki öğretim elemanları da bölüm kuruluna katılabilirler. Bölüm
kurulu, bölüme ait eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlanması, araç,
gereç ve fiziksel imkânların etkin şekilde kullanılması konularında görüş bildirir.
Akademik bölüm kurulu
MADDE 33 – (1) Akademik bölüm kurulu ilgili bölümde fiilen eğitim-öğretim görevi
yapmakta olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Kurulun başkanı,
ilgili bölüm başkanıdır. Bölüm başkanının bulunmadığı hallerde kurula yardımcısı başkanlık
eder.
(2) Akademik bölüm kurulu, her iki ayda bir başkanın çağrısı üzerine olağan olarak
toplanır. Gerektiğinde başkan, kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(3) Toplantıların gündemi, başkan tarafından üyelere önceden çağrı ile birlikte gönderilir. Toplantı nisabı, kurulu oluşturan üye tamsayısının yarısından fazlasıdır. Ancak görev gereği şehir dışında veya izinli bulunan üyeler toplantı nisabının hesabında dikkate alınmaz. Nisabın sağlanamaması sebebiyle ertelenen kurul en geç on beş gün içinde yeniden toplantıya
çağırılır.
(4) Akademik bölüm kurulu geçen sürede ilgili birimin eğitim-öğretim ve araştırma konuları başta gelmek üzere bilimsel faaliyetlerini gözden geçirir, çalışmaların daha verimli olması için konuları tartışarak önerileri bir zabıtla belirler. Kurul başkanı toplantıda beliren önerileri de göz önünde tutarak çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri alır ve sonuçları gelecek akademik kurul toplantısına sunar. Alınması gereken tedbirler başka kurum ve
mercilerin yetkisinde olduğu hallerde, konu gerekli girişim için ilgili yükseköğretim kurumunun yöneticisi aracılığıyla Rektörlüğe iletilir.
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Uygulama ve araştırma merkezleri
MADDE 34 – (1) Üniversite Senatosunun kararı ile kurulmasına karar verilen uygulama-araştırma merkezlerine ilişkin öneri Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur. Uygulama
ve araştırma merkezleri, Üniversitenin mevcut yapısı içerisinde yapılamayacak faaliyetlerde
bulunmak üzere kurulurlar. Uygulama ve araştırma merkezleri salt araştırma yapmak veya salt
uygulama yapmak amacıyla kurulabilirler. Merkezler, Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilerek yönetmelikleri Resmî
Gazete’de yayımlandıktan sonra faaliyetlerine başlarlar.
Sürekli eğitim merkezleri
MADDE 35 – (1) Üniversitede ulusal ve uluslararası Üniversite-sanayi iş birliği içerisinde ve denizcilik sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerin ihtiyacı olan eğitim-öğretim ve
sertifika projelerini üretmek, yürütmek, programlarını düzenlemek, danışmanlık, proje hizmetleri ile rehberlik ve danışma hizmetleri vermek ve bunlarla ilgili yayınlar yapmak amacıyla sürekli eğitim merkezleri kurulabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üniversitenin İdari Teşkilatı ve Görevleri
Üniversitenin idari teşkilatı
MADDE 36 – (1) Üniversite idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur. Rektör bu birimler dışında Üniversitenin işleyiş ve organizasyon yapısına uygun yeni birimler kurabilir:
a) Genel Sekreterlik.
b) Hukuk Müşavirliği.
c) İnsan Kaynakları Müdürlüğü.
ç) Mali İşler Müdürlüğü.
d) Öğrenci İşleri Müdürlüğü.
e) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü.
f) Bilgi İşlem Müdürlüğü.
g) İdari İşler Müdürlüğü.
ğ) Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü.
h) Satın Alma Müdürlüğü.
ı) Yapı İşleri ve Teknik Müdürlüğü.
i) Fakülte Sekreterliği.
j) Enstitü Sekreterliği.
k) Yüksekokul Sekreterliği.
l) Meslek Yüksekokulu Sekreterliği.
İdari personelin atanması
MADDE 37 – (1) Üniversitede görevlendirilecek idari personel, Rektör tarafından seçilir, sözleşmeleri yapılır ve Üniversite kadrosuna atanır. Üniversite genel sekreter ve yardımcılarının üniversite lisans diplomasına, fakülte sekreterleri ile enstitü ve yüksekokul sekreterlerinin yükseköğretim diplomasına sahip olmaları şarttır.
Genel sekreterlik
MADDE 38 – (1) Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile en çok iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.
(2) Genel sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından
Rektöre karşı sorumludur.
(3) Genel sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında,
kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde
çalışmasını sağlamak.
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b) İdari ve mali konularda Mütevelli Heyeti ve Rektörlük organlarınca alınan kararları
yürütmek.
c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük
görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
ç) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı
birimlere iletmek.
d) Üniversite idari teşkilatında personelin seçimine ilişkin usullerle, alınacakları işe
göre aranacak nitelikleri belirleyip Rektöre sunmak, görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak.
e) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.
f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.
g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
ğ) Yürütülen kalite ve performans çalışmalarına destek sağlamak.
h) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Hukuk müşavirliği
MADDE 39 – (1) Hukuk müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Rektörün talebi doğrulusunda hukuki görüş sunmak.
b) Üniversitenin öğrenciler, personel ve diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve
uyuşmazlıklarında mahkemelerde ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunmak.
c) Üniversitenin faaliyetlerini yürürlükteki yasalara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak.
ç) Rektörce verilecek diğer görevleri yapmak.
İnsan kaynakları müdürlüğü
MADDE 40 – (1) İnsan Kaynakları Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak.
b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
kayıtları tutmak.
c) İdari personelin gelişimi için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını planlamak ve uygulamak.
ç) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.
Malî işler müdürlüğü
MADDE 41 – (1) Malî İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan,
para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek.
b) Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.
c) Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek.
ç) Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.
d) Üniversite muhasebe kayıtlarını tutmak.
e) Üniversitenin anlaştığı yeminli mali müşavir ve/veya bağımsız denetim şirketine
destek sağlamak.
f) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.
Öğrenci işleri müdürlüğü
MADDE 42 – (1) Öğrenci İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Öğrenci işleri ile ilgili bilgi erişim sisteminin güvenilir ve sağlıklı çalışmasını sağlamak.
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b) Öğrencilerin kayıt işlerini yapmak, eğitimleri ve dersleri ile ilgili bilgilerin kaydını
tutmak.
c) Mezuniyet, kimlik, burs, diploma, sertifika, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek ve ilgili kayıtları tutmak.
ç) Erkek öğrencilerin askerlik işlemlerini yürütmek.
d) Öğrencilerin, eğitmenlerin ve eğitimin başarısını ölçmek için anketler hazırlamak.
e) Yükseköğrenim Kurulunun istediği bilgi ve belgeleri istenilen formatta hazırlamak
ve zamanında göndermek.
f) Öğrenci işleri ile ilgili yıllık rapor hazırlamak.
g) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.
Kütüphane ve dokümantasyon müdürlüğü
MADDE 43 – (1) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Üniversite kütüphanelerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak.
b) Baskı, film, video-bant, mikrofilm, kayıt katalogları hazırlamak.
c) Öğretim üyelerinin kaynak taleplerini karşılamak.
ç) Bibliyografik tarama çalışmaları yapmak.
d) Kütüphaneler arası iş birliğine yönelik çalışmalar yapmak.
e) Elektronik bilgi sistemleri kurmak, geliştirmek, kütüphane bilgilerini elektronik veri
tabanlarında saklamak ve korumak.
f) Kamunun belli ilkeler çerçevesinde kütüphaneden yararlanma olanağını düzenlemek.
g) Kütüphane ihtiyaçları ile ilgili olarak akademik birimlerle koordinasyon içinde bütçe
hazırlamak.
ğ) Üniversite yayınları, tezler, kitap ve sairenin tanıtımını yapmak, telif haklarını korumak ve takip etmek.
h) Rektör tarafından kurulan Kütüphane Komisyonu ile koordineli olarak çalışmak.
ı) Rektörce ve Genel Sekreterce verilecek benzeri görevleri yapmak.
Bilgi işlem müdürlüğü
MADDE 44 – (1) Bilgi İşlem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek, bilgi işlem ortamında yapılan eğitim,
öğretim ve araştırmalara destek olmak.
b) Üniversite eğitim yazılımlarını satın almak, korumak ve/veya yazılmasına yardımcı
olmak ve bakımını yapmak.
c) Üniversite idari yazılımlarını hazırlamak veya satın almak, geliştirmek, kullanımını
öğretmek, bakımını yapmak.
ç) Üniversitenin eğitim ve bilgi sisteminin elektronik olarak işletilebilmesi için projeler
hazırlamak, bilgisayar yatırımları ile ilgili olarak rapor hazırlamak ve Rektörlüğe öneriler sunmak.
d) Yerel ağın bakımını ve işletimini yapmak; ulusal ve uluslararası ağlarla Üniversitenin
sürekli ve sorunsuz bağlantısını sağlamak, sunucuları kurmak ve çalıştırmak.
e) Üniversite web sayfasını hazırlamak, geliştirmek ve güvenliğini sağlamak.
f) Bilgi işlem altyapısı ile ilgili olarak bütçeyi hazırlamak ve bilgisayar kullanan idari
ve akademik birimler arasında koordinasyonlu çalışma ortamını sağlamak.
g) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.
ğ) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.
İdari işler müdürlüğü
MADDE 45 – (1) İdari İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
b) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak.
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c) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek.
ç) Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek.
d) Verilecek benzeri görevleri yapmak.
e) Isıtma ve soğutma sistemleri, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri, telefon
santralı, asansörler, arıtma tesisi ve diğer teknik altyapı bakım ve onarımı ile çevre düzenlemesi
gibi entegre tesis yönetimini yapmak ve/veya yapılmasını takip etmek, araç işletme işlerini
yapmak.
f) Bahçe ve çevre bakım, temizlik işlerini yürütmek.
g) Öğrencilerin ve personelin yemek, beslenme ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak.
ğ) Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Sağlık kültür ve spor hizmetleri müdürlüğü
MADDE 46 – (1) Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Öğrencilerin ve personelin sağlık işleri ve tedavileriyle ilgili hizmetleri yürütmek.
b) Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesini sağlamak.
c) Öğrencilerin ve personelin yurt, misafirhane ve benzeri barınma ihtiyaçlarını karşılamak.
ç) Öğrencilerin ve personelin sportif, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetler düzenlemek.
d) Spor sahalarının bakımını ve işletilmesini yapmak.
e) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.
Satın alma müdürlüğü
MADDE 47 – (1) Satın alma müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Üniversitesinin yapacağı mal ve hizmet alım-satımları ile yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemleri yürütmek.
b) Yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların
verimli kullanılmasını sağlamak.
c) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.
Yapı ve teknik işler müdürlüğü
MADDE 48 – (1) Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı
ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım
işlerini yapmak.
b) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.
Fakülte idari teşkilatı
MADDE 49 – (1) Fakülte idari teşkilatı, fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosunda ihtiyaca göre görevlendirilecek yeteri kadar idari personelden oluşur. Fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, fakültenin idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.
(2) Fakülte sekreterinin görevleri, fakültelerin idari hizmetlerinin yürütülmesi ve dekan
tarafından verilecek diğer görevleri ve işleri yapmak, fakülte kurulu ile fakülte yönetim kurulunda, oya katılmaksızın, raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması,
korunması ve saklanmasını sağlamaktır.
Enstitü idari teşkilatı
MADDE 50 – (1) Enstitü idari teşkilatı, enstitü sekreteri ile sekreterlik bürosunda ihtiyaca göre görevlendirilecek yeteri kadar idari personelden oluşur. Enstitü sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, enstitünün idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.
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(2) Enstitü sekreterinin görevleri, enstitülerin idari hizmetlerinin yürütülmesi ve enstitü
müdürü tarafından verilecek diğer görevleri ve işleri yapmak, enstitü kurulu ile enstitü yönetim
kurulunda, oya katılmaksızın, raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamaktır.
Yüksekokul/MYO idari teşkilatı
MADDE 51 – (1) Meslek Yüksekokul idari teşkilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik
bürosunda ihtiyaca göre görevlendirilecek yeteri kadar idari personelden oluşur. Yüksekokul
sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, yüksekokulun idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.
(2) Yüksekokul sekreterinin görevleri, yüksekokulların idari hizmetlerinin yürütülmesi
ve yüksekokul müdürü tarafından verilecek diğer görevleri ve işleri yapmak, yüksekokul kurulu
ile yüksekokul yönetim kurulunda, oya katılmaksızın, raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda
alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamaktır.
Bölüm idari teşkilatı
MADDE 52 – (1) Bölüm idari teşkilatı, bir büro şefinin yönetiminde yeter sayıda personelden oluşur.
(2) Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini bölüm başkanının emirlerine
göre yerine getirir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Malî Hükümler
Üniversitenin gelir kaynakları
MADDE 53 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Üniversitenin yatırım, iştirak ve işletmelerinden sağlayacağı gelirler.
b) İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.
c) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.
ç) Araştırma, geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleriyle, halka açık sürekli eğitim
hizmetlerinden elde edilecek gelirler.
d) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri.
e) Üçüncü kişilerin, vakıf aracılığı ile veya doğrudan Üniversiteye yapacağı bağış, yardım ve vasiyetler.
f) Devlet bütçesi ve diğer kamu kuruşlarından yapılacak yardımlar.
g) Yayın ve satış gelirleri.
ğ) Diğer gelirler.
Tesislerin işletilmesi
MADDE 54 – (1) Üniversite bünyesinde restoran, kafeterya, kantin olarak hizmet verebilecek yerler ile Üniversiteyi geliştirmek amacıyla kurulabilecek tesislerinin işletilme hakkı,
Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Rektör onayı ile işletmecilere verilebilir.
(2) Üniversite, tesisleri başka firmaların iştiraki ile de işletebilir. Bu tesislerin işletilmesinde uyulması gereken esaslar, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanının onayı
ile yürürlüğe girer.
Alım, satım, yapım ve kiralama işleri
MADDE 55 – (1) Üniversitenin alım, satım, yapım, onarım ve kiralama işleri
16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ilkelerine uygun olarak Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen Piri
Reis Üniversitesi İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
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İhale yetkilisi ve malî denetim
MADDE 56 – (1) Üniversitenin malî denetimi Yükseköğretim Kurulu ve ilgili diğer
kurumlarca yapılır.
(2) Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmasını takiben, bütçenin ihale yetkililiği görevi
Rektöre verilir.
(3) Üniversite bütçesine ait gerçekleşen gelir ve giderleri gösteren cetveller, her yılsonunda düzenlenerek, gelir ve gider belgeleriyle birlikte Mütevelli Heyeti Başkanlığına verilir.
Bunlar, incelenir; varsa, gerekli işlemler tamamlatılıp uygunluk sağlanarak karara bağlanır ve
denetime hazır şekilde saklanır.
(4) Üniversitenin, Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği
ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir Mütevelli Heyet kararları Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.
(5) Harcamalar, yeminli malî müşavirce usulüne uygun incelenip tasdiklenir ve Yükseköğretim Kuruluna en geç müteakip eğitim-öğretim döneminin Ekim ayı sonuna kadar gönderilir.
Üniversiteye ait mallar
MADDE 57 – (1) Üniversiteye ait gayrimenkuller Üniversite adına tapuya tescil edilir.
Her türlü araç, gereç ve demirbaşlar da noter tasdikli ayniyat kayıt defterine kaydedilip, kayıtlar
usulüne uygun şekilde dosyalanır ve elektronik olarak tutulur.
Üniversite gelirlerinin yatırılacağı banka hesapları
MADDE 58 – (1) Üniversitenin tüm gelirleri, bankalarda Üniversite adına açılacak hesaplara yatırılıp, bu hesaplarda tutulur/saklanır. Bütçe giderleri bu hesaplardan ödenir. Söz konusu hesaplardan Üniversite adına yapılacak ödemeler için yetkililer, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Onursal akademik unvanlar
MADDE 59 – (1) Üniversite, akademik bir unvan şartı aranmaksızın, kendi alanında
ulusal veya uluslararası başarıya sahip ve bilim dünyasına üstün hizmeti geçmiş ve destek vermiş kişilere Senatonun önerisi ile onursal akademik unvanlar verebilir.
Yönetmelikte bulunmayan hususlar
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, yükseköğretimle ilgili kanun ve
yönetmelikler ile 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.
Ana yönetmelikte yapılacak değişiklikler
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte değişiklik yapılması Mütevelli Heyetinin kararı ile
olur.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 62 – (1) 20/8/2009 tarihli ve 27325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piri
Reis Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DOĞAL ÜRÜNLER UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin
teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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 Kanununun 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: Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma ve
Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Faaliyet Alanları
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Doğal ürün kaynaklı katma değeri yüksek kozmetik, ilaç ve gıda ürünlerine yönelik
çalışmalar yürütmek ve analizler gerçekleştirmek.
b) Merkez bünyesinde laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
c) Araştırma ve geliştirme çalışmaları için ihtiyaç duyulan her türlü makine-teçhizat ve
malzemeyi temin ederek kullanıma sunmak.
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ç) Ürünlerin araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili tüm uygulama alanlarında, bilimsel ve
uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüsün sorunlarıyla ilgili projeler hazırlamak, bilimsel raporlar vermek, teknik sorunların çözümünde yardımcı olmak, yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji transferi ve kalite düzeltilmesi konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmek.
d) Araştırmacıları birden çok bilim dalını ilgilendiren çalışmalara özendirerek ulusal
ve uluslararası işbirliğine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini başlatmak.
e) Çalışma konularına yönelik uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak,
endüstrinin bu alandaki teknolojik sorunlarını çözmek için araştırmalar yapmak, sürdürülebilir
kalkınma ve bilim ve teknoloji planlarının öngördüğü alanlarda çalışmalar gerçekleştirmek.
f) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda sanayi ve diğer kuruluşlara yönelik kurs,
seminer, sempozyum, kongre, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası toplantılara katılımı
sağlamak.
g) Doğal ürünler ve doğal ürün kaynaklı ilaç/ilaç etken madde üretimi konularında araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili
veri tabanları oluşturmak, ilgililerin kullanımına sunmak, teknolojik açılımlar yapmak.
ğ) Amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla iş birliği geliştirerek
ve koordinasyon faaliyetlerinde bulunarak ortak çalışmalar yapmak, kaynakların etkin kullanımını sağlamak, bilimsel ve teknolojik araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak, yüksek teknoloji projelerinin uygulanması amacıyla destek verebilecek gerçek ve tüzel kişilerle
koordinasyonu sağlamak, görüşmeler yapmak.
h) Araştırma sonuçlarının uygulama alanı bulmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya prosesin üretim aşamasına geçmesi
için zorunlu teçhizat, sistem ve spesifikasyonları tespit etmek; yapılan araştırma sonuçlarının
uygulanmasını ve duyurulmasını sağlamak, gerektiğinde pilot tesisler kurup prototip ürünler
geliştirmek.
ı) Çalışma konuları ile ilgili temel ve uygulamalı araştırma projelerini destekleme esaslarını belirlemek; ülkemizin ve bölgenin gereksinimlerine yönelik sonuçlara varacak olan araştırmalara öncelik veren araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak.
i) Çalışma konuları ile ilgili temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda, gelecekte karşılaşılabilecek temel ve uygulamalı araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak.
j) Çalışma konularının ve ürünlerinin araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak.
k) Ürünlere ilişkin standardizasyon, tescil ve patent ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.
l) Katma değeri yüksek ürünler konusunda özel bir bilgi yönetim sistemi oluşturmak
ve yönetmek.
m) Ürünlerde aynı standardizasyonu sağlayacak hammadde tedarikinin sağlanması konularında faaliyetler ve eğitimler planlamak.
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n) Merkezde uzman araştırıcıların istihdamını sağlamak ve yeni araştırıcıların yetişmesini teşvik etmek, ilgi alanına giren konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini
geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ya da yurt dışından bu amaçla gönderilenleri
kabul etmek.
o) Topluma faydalı yenilik anlayışının toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi için
gerekli çalışmaları yapmak, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda doğal ilaçların toplumda
tanınmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
ö) Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik teknolojik gelişmelerin sosyal ve
ekonomik hayat üzerindeki etkilerini incelemek ve bu konuda ortaya çıkacak sorunların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
p) Dünyada ve Türkiye’de tıp tarihinde kullanılmış ve halen kullanılmakta olan geleneksel ilaçların araştırılmasını sağlamak.
r) Doğal zenginliklerimizin başında gelen biyolojik zenginliklerimizden ülkenin flora
ve faunasını belirlemek, mevcut türlerin yaygın olanlarını tespit etmek ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.
s) Endemik bitki türlerinin doğal ortamına uygun saha ve seralarda yetiştirilmesine yönelik disiplinlerarası ekipler kurmak.
ş) Katma değeri yüksek ürün geliştirmek için çalışan Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olup onların parasal güçleriyle temin edilemeyen ileri araştırma düzeneklerini satın alarak
bu çalışmaları gerçekleştirmek.
t) Ürünleri in vivo (canlı ortamda ya da yaşayan koşullarda) ve in vitro (laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda) olarak gerek duyulan her konuda araştırmak ve ihtiyaca yönelik kendi etik kurulunu oluşturmak.
u) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanunu amaç ve ilkelerine uygun diğer
çalışmaları yapmak.
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, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili bölümlerde görevli öğretim
elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür
yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdüre görevinde yardımcı olmak üzere bir müdür yardımcısı, Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün yokluğunda yerine vekalet
eder. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.
c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili Yönetim
Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak ve kabul edilen planları uygulamak.
d) Merkezin plan dahilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.
e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmî kurum, özel kurum
ve kuruluşlar ile amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler üretmek.
f) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek, Merkezin
hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma
Kuruluna sunmak.
g) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma önerisini Yönetim Kuruluna sunmak ve
Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.
ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek
ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki diğer resmî veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim adamı, araştırıcı, uzman, eğitimci,
idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.
h) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı, Müdür tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından gösterilecek altı aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere,
yeniden görevlendirme yapılır.
(2) Yönetim Kurulu yılda en az 4 defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları
görüşmek ve karara bağlamak.
b) Danışma Kurulunun toplanmasına karar vermek.
c) Yıllık faaliyet planlarını görüşerek Rektöre sunmak.
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ç) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
d) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Müdür tarafından Üniversitenin içinden veya dışından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından seçilen en çok on kişiden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler, yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.
(3) Müdürün başkanlık edeceği Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve
Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu
ile alınır.
(4) Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarına Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılırlar. Müdürün önerisi üzerine
veya doğrudan Yönetim Kurulu, gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıda alınan kararlar istişari niteliktedir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin hazırladığı her türlü araştırma, eğitim, çalışma ve faaliyet plan ve projelerini değerlendirmek, bunların uygulama ve
geliştirilmeleri yönünde önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun
gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında
alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
117.500 TOP A4 (210X297mm) ve 2.750 PAKET A3 (297X420mm)
FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz İkmal Komutanlığı, İşletme Grup Komutanlığı
ihtiyacı, 117.500 top A4 (210x297mm) ve 2.750 paket A3 (297x420mm) fotokopi kağıdı,
kurumca hazırlanan teknik isterlerine uygun olarak, Ofis’imiz Ticari Şartnamesi ile İhale Ek
Şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi, Ofis’imiz Ticari Şartnamesi ve İhale Ek Şartlar Listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3-Teklifler, 19.09.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Firmalar, teklif edecekleri ürünlerden 1’er adet numuneyi T.C. Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı, Deniz İkmal Komutanlığı, İşletme Grup Komutanlığı’na teslim edecek ve Teslim
Tutanağını dış zarfa koyacaklardır. Teslim Tutanağı bulunmayan firma teklifleri değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak
olup, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların, kuruma tevdi
etmiş oldukları numunelerinin, istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme
yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu
numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare
bildirilecek bir tarihte açılacak, teklifleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak
firma yetkililerine iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak
değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik
araştırması yapılacaktır
6 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
7 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
8 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
10 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin
(Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde,
teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır.
7594/1-1
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57 ADET IS’LER ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2019/429022
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/
İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Velimeşe - Kapıkule Arası 57 Adet Katener
Hattında Mevcut IS’lerin Yerine yeni IS’lerin alınması işi.
3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge
Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 01.10.2019 tarih
saat: 14:00’de yapılacaktır.
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat
Haydarpaşa İSTANBUL’a 01.10.2019 tarih ve saat: 14:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol
Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman
Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
7650/1-1

—— • ——

36 ADET AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ İKMAL TESİSİNİN
KALİBRASYON HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

7685/1-1
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1 ADET TRANSKRANİAL MAGNETİK STİMULASYON CİHAZI ve
1 ADET KELEBEK COİL MODÜLÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki
esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No
: 2019/383307
1 - İdarenin:
a) Adı
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı
b) Adres
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı Bornova/İZMİR
c) Telefon
: 232 311 21 66 / 232 311 42 62
ç) Belgegeçer
: 232 388 10 74
d) E- posta
: idari@mail.ege.edu.tr
2 - İhale Konusu malın:
a) Adı
: 1 ADET TRANSKRANİAL MAGNETİK STİMULASYON
CİHAZI ve 1 ADET KELEBEK COİL MODÜLÜ ALIMI
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz
Alımları - 1 Adet
c) Teslim Yeri
: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
d) Teslim Tarihi
: 60 (Altmış) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı İhale Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 19.09.2019 Perşembe günü - saat 10:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini
ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…marka… model… cihazı
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi
işaretlenmiş olacaktır.
4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na
(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte
teklif dosyasında belgelemelidir.
4.3.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren
yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.
4.3.4. İhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen cihazın markasıyla TSE den "Satış
sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne" sahip olmalı ve bunu teklif dosyasında belgelemek
zorundadır.
5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu
oluşan) en düşük olanıdır.
6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları
teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli
oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif
eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı
belgesini sunması zorunludur.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık
usulü ile ihale edilecektir.
7358/1-1
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YENİ NESİL DİZİLEME PRİMER İMMÜN YETMEZLİK VE TLR PANELİ
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Biriminden:
Yeni Nesil Dizileme Primer İmmün Yetmezlik ve TLR Paneli alımı 01.12.2003 tarih
2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale
edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2019/431824
1 - İdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33 - 0(312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr.
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yeni Nesil Dizileme Primer İmmün Yetmezlik ve TLR
Paneli 60 test
b) Teslim yeri
: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi
c) Teslim tarihi
: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Toplantı odası Beytepe/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 16.09.2019 Pazartesi günü saat 15.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.4.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.4.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.4.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış
olarak sunulacaktır.
4.4.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa,
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır"
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir.
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR
960001200154100006000107 numaralı Halk bank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına
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vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan
satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 16.09.2019 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı
odası Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
7697/1-1

—— • ——
YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMOTOGRAFİ
CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Biriminden:
1 Adet Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografi Cihazı alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554
sayılı Kararname eki esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2019/431796
1 - İdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr.
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografi Cihazı 1 adet
b) Teslim yeri
: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi
c) Teslim tarihi
: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim
günü
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Toplantı odası
b) Tarihi ve saati
: 16.09.2019 Pazartesi günü saat 14.30
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış
olarak sunulacaktır.
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4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa,
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır"
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir.
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR
960001200154100006000107 numaralı Halk bank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi
hesabınavergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe
Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma
Bürosundan satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 16.09.2019 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma
Bürosu Beytepe/ Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
7698/1-1

—— • ——

KARBONDİOKSİT TUTUM DÜZENEĞİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Biriminden:
Karbondioksit Tutum Düzeneği alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki
esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2019/432745
1 - İdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/Ankara
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b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
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: 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42
: bilars@hacettepe.edu.tr.
: Karbondioksit Tutum Düzeneği Alımı 1 adet
: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi
: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim
günü

: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Toplantı odası
b) Tarihi ve saati
: 16.09.2019 Pazartesi günü saat 14.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yar alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış
olarak sunulacaktır.
4.3.1.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa,
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır"
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir.
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR
960001200154100006000107 numaralı Halk bank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi
hesabınavergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe
Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma
Bürosundan satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 16.09.2019 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma
bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
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ÜST DÜZEY MOTORİZE (BATARYALI) SEYYAR DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI,
ENDOSKOPİK FLORESANS GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ VE SPECT BT
DATSCAN ANALİZ EKİPMANI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen
projeler için gerekli olan 3 kalem mal alımı ihalesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.
maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli
2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile
ihale edilecektir.
1 - İdarenin
a) Adresi: İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası: Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019
c) Elektronik Posta Adresi: satinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 2 - İhale Konusu malın:
Niteliği ,türü
Miktarı Birimi İhale tarihi İhale saati
Üst Düzey Motorize (Bataryalı) Seyyar Dijital Röntgen Cihazı
1)
1
Adet 19/09/2019 13:00
İhale kayıt no:2019/430571
Endoskopik Floresans Görüntüleme Sistemi
2)
1
Adet 19/09/2019 13:30
İhale kayıt no: 2019/430611
SPECT BT DATSCAN ANALİZ EKİPMANI
İhale kayıt no:2019/430639
3) (İş istasyonu (Workstation), Yazılımlar, Medikal Cihaz
1
Adet 19/09/2019 14:00
Yükseltmeleri, Masaüstü ve Tablet Bilgisayar, Otomatik
Enjektör Cihazı, Datscan (123l-loflupan))
a)

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri :
b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde İ.Ü.
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına teslim edilecektir.
b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde İ.Ü.
İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına teslim edilecektir.
b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde İ.Ü.
İstanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalına teslim edilecektir.
3 - İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere 0ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.5. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen
iş ortaklığı beyannamesi,
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4.1.6. Teklif edilen cihazın Ürün Onay Belgesi (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında
teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belge) : Tıbbi cihaz
durumu, tedarikçi/bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifleriyle birlikte sunmalıdır. İstekliler
tarafından sunulan bu belgelerin sorgulamaları, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.
Eğer ürün ÜTS'de kayıtlı değil ise bu belgelerin sorgulamaları TİTUBB sisteminden yapılacaktır.
Tıbbi cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için isteklilerin kapsam dışı yazılı beyanları
esastır. (1 ve 2 sıra nolu ihaleler)
4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım
materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında
teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi
gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan
ürün değerlendirme dışı bırakılır.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması
gereken kriterler:
4.3.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
4.3.3.1. İstekli firmaya veya yetki aldığı firmaya ait TSE’nin “Hizmet Yeterlilik Belgesi”
ve Sağlık Bakanlığı’nın “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi”ni sunmalıdır.(1 sıra nolu
ihale)
4.3.3.2. Tıbbi cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için isteklilerin kapsam dışı
yazılı beyanları esastır. Eğer teklif edilen cihaz kapsam dışı ise kapsam dışı beyanı ile birlikte CE
veya FDA veya TSE onaylarından birine sahip olmalıdır. (1 sıra nolu ihale)
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli
istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji
Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı’nın
Halk
Bankası
Beyazıt
Şubesi
IBAN
no:
TR300001200982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılında
İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı
ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim
edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az
olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Tıp Fakültesi, İletişim
Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır.
İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Prof. Dr., Doç. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna
başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini
sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf,
özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar
için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5
takım) vermeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul
Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden
başvurular kabul edilmez.
Duyurulur.
Fakültesi /
Meslek
Yüksekokulu

Bölüm /
Program

Anabilim Dalı

Kadro
Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Dâhili Tıp
Bilimleri

Göğüs
Hastalıkları

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Göğüs Hasatlıkları
Anabilim Dalında almış olmak, bu
alanda çalışmalar yapmış olmak.

Temel Tıp
Bilimleri

Fizyoloji

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını Fizyoloji Anabilim
Dalında almış olmak, bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.

İletişim

Gazetecilik

Basın
Ekonomisi ve
İşletmeciliği

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Uygulamalı İletişim
Anabilim Dalında almış olmak, bu
alanda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim

Yabancı
Diller
Eğitimi

İngiliz Dili
Eğitimi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını Yabancı Diller Eğitimi
Anabilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi
Alanı’nda almış olmak, bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

—— • ——
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliğinden:
TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Ender DEMİR’e Oda Disiplin Kurulu’nun 02.05.2019 gün ve 11 sayılı kararı ile “12 Ay
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 02.07.2019 tarihinde başlanmış olup, ceza
02.07.2020 tarihinde son bulacaktır.
2 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Birsel KUTLU’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 19.02.2019 gün ve 07 sayılı kararı ile “12
Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.05.2019 tarihinde başlanmış olup, ceza
09.05.2020 tarihinde son bulacaktır.
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3 - Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Cengiz
TAŞOVA’nın Oda Disiplin Kurulu’nun 29.11.2018 gün ve 287 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.05.2019 tarihinde başlanmış olup, ceza
22.11.2019 tarihinde son bulacaktır.
4 - Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Veli
YILDIZ’a Oda Disiplin Kurulu’nun 17.08.2018 gün ve 96 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma”
cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın
uygulanmasına 12.02.2019 tarihinde başlanmıştır.
5 - Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Aytur GEZER’e Oda Disiplin Kurulu’nun 03.04.2018 gün ve 80 sayılı kararı ile “12 Ay
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 12.02.2019 tarihinde başlanmış olup, ceza
12.02.2020 tarihinde son bulacaktır.
7677/1-1
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:
BAŞVURU TARİHİ

: 09/09/2019

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 23/09/2019
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; 5 (beş) Canlı Model sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVANI

ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
1) En az lise mezunu olmak.
2) KPSS şartı aranmamaktadır, adaylar mülakat sonucuna göre
belirlenecektir.
3) Vücut bütünlüğüne sahip olmak.

CANLI
5
MODEL

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.
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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) Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık
Binasına istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru
yapılacaktır.
2 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
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 Mersin.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 (ektedir)
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Azdavay Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Kastamonu İli Azdavay Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre
aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları
taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Alınacak
Sıra

Kadro

No

Unvanı

Kadro
Sınıfı

Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

KPSS

Türü

Puanı

Lise ve Dengi Okul
Mezunu Olmak.
1

İtfaiye Eri

G.İ.H.

11

1

En az C Sınıfı
sürücü belgesi

Erkek/Kadın

KPSS

En az

P94

55 Puan

sahibi olması.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Azdavay Belediye Başkanlığı'nın boş İtfaiye Eri kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1.1-Türk vatandaşı olmak.
1.2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
1.3-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, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
1.4-Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
1.5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
1.6-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
1.7-Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca
bulunmamak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
2.1-İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP94 Kamu Personel
Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari (55) KPSS puanını almış olmak,
2.2-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
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2.3-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı
sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına
başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla- erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın
yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
2.4- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
2.5- İtfaiye Teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• İş Talep Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.azdavay.bel.tr internet
adresinden temin edilecektir.
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),
• En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 25/09/2019’ dan 27/09/2019 Cuma günü saat
17.00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler.
• Başvuru belgelerini Azdavay Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Müracaat Masasına
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
• Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 30/09/2019 tarihinde
belediyemiz web sayfası (www.azdavay.bel.tr) ve ilan panosunda ilan edilecektir,
• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi'' gönderilecektir,
• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
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6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Azdavay Belediyesi Başkanlık Makamı Odasında; 03/10/2019 Perşembe Günü saat
09:00'da başlayacak olup, sözlü sınavı müteakip uygulama sınavı yapılacaktır.
Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
Sınav Konuları:
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
- Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
• Sözlü Sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25'er puan
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
• Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
• Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40'ı, uygulamalı bölümünün %60'ı
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
• Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet sitesinden ilan
edilir.
• Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday
listeleri Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
7652/1-1
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde
açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire
Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve
ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
Dosya içeriği;
- Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname
- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)
- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)
- Özgeçmiş
- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
- TC Kimlik No
- Fotoğraf (1 adet)
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat
eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri,
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı
çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri
(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 4
takım dosya ile başvuracaklardır.)
1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ise profesör ve
doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine
getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.
Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir
takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini
(makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.
BİRİM
UNVAN
ADET
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Sosyal Antropoloji ABD
Tarih Öncesi Arkeolojisi
ABD
Tarih Öncesi Arkeolojisi
ABD
Hollanda Dili ve Edebiyatı
ABD
İngiliz Dili ve Edebiyatı
ABD
Kore Dili ve Edebiyatı
ABD

DOÇENT

1

DOÇENT

1

DOÇENT

1

DOÇENT

1

DOÇENT

1

DOÇENT

1

AÇIKLAMALAR
Sosyal ve Kültürel Antropoloji alanında
doktora yapmış olmak
Tarih Öncesi Arkeolojisi alanında çalışmaları
olmak
Tarih Öncesi Arkeolojisi alanında çalışmaları
olmak

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora
yapmış olmak
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Latin Dili ve Edebiyatı
DOÇENT
ABD
Sumeroloji ABD
DOÇENT
Ermeni Dili ve Kültürü DR. ÖĞR.
ABD
ÜYESİ
Polonya Dili ve Kültürü DR. ÖĞR.
ABD
ÜYESİ
DR. ÖĞR.
Kurumlar Sosyolojisi ABD
ÜYESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ

1

Hititotoloji Anabilim Dalında lisans mezunu ve
doktorasını Hititlerle ilgili yapmış olmak

1
1

Sumeroloji alanında doktora yapmış olmak

2
1

Polonya Kültürü ve Edebiyatı alanında doktora
yapmış olmak.

1

Farmakognozi ABD

DOÇENT*

1

Farmasötik Teknoloji ABD

DOÇENT*

1

Farmasötik Teknoloji ABD

DOÇENT*

1

Analitik Kimya ABD

DOÇENT*

1

Biyokimya ABD

DOÇENT*

1

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Eğitimin Felsefi Sosyal ve
DOÇENT
Tarihi Temelleri ABD
Rehberlik ve Psikolojik DR. ÖĞR.
Danışmanlık ABD
ÜYESİ
FEN FAKÜLTESİ
Genel Astronomi ABD
DOÇENT*
Genel Fizik ABD
DOÇENT*
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1
1

Eczacı olmak, Farmakognozi ve Farmasötik
Botanik alanında doçent unvanı almış olmak.
Farmasötik Teknoloji alanında doçent unvanı
almış olmak.
Farmasötik Teknoloji alanında doçent unvanı
almış olmak.
Doktorasını Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde
Analitik Kimya alanında yapmış olmak
Eczacı olmak, Tıbbi Biyokimya alanında
doçent unvanı almış olmak.
Eğitim Felsefesi alanında doçent unvanı almış
olmak
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında
lisans ve doktora yapmış olmak.

Katıhal Fiziği ABD

DOÇENT*

1

Uygulamalı İstatistik ABD

DOÇENT*

1

Anorganik Kimya ABD
Biyokimya ABD
Biyokimya ABD

DOÇENT*
DOÇENT*
DOÇENT*
DR. ÖĞR.
ÜYESİ*
DOÇENT*
DOÇENT*

1
1
1

Genel Astronomi alanında çalışmaları olmak.
Genel Fizik alanında çalışmaları olmak.
Yoğun madde fiziği alanında çalışmaları
olmak.
Uygulamalı İstatistik alanında çalışmaları
olmak.
Anorganik Kimya alanında çalışmaları olmak
Biyokimya alanında çalışmaları olmak.
Biyokimya alanında çalışmaları olmak.

1

Organik Kimya alanında çalışmaları olmak.

1
1

Fonksiyonel Analiz alanında çalışmaları olmak.
Fonksiyonel Analiz alanında çalışmaları olmak.
Uygulamalı Matematik alanında çalışmaları
olmak.

Organik Kimya ABD

Fonksiyonel Analiz ABD
Fonksiyonel Analiz ABD
Uygulamalı
Matematik
DOÇENT*
ABD
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Müzecilik ABD

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

1
1

1

1

Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doktora
yapmış olmak, müzecilik ve müze eğitimi
konularında çalışmaları olmak
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HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ebelik ABD

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak

Hemşirelik ABD

DOÇENT

1

Dahili Hastalıklar hemşireliği alanında doçent
unvanı almış olmak

DOÇENT

1

Yahudilik alanında çalışmaları olmak

DOÇENT*
DR. ÖĞR.
Halkla İlişkiler ABD
ÜYESİ*
DR. ÖĞR.
Radyo ve Televizyon ABD
ÜYESİ*
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

1

Genel Gazetecilik alanında çalışmaları olmak

1

Halkla İlişkiler alanında çalışmaları olmak

1

Televizyon yayıncılığı ve
konusunda çalışmaları olmak

Bilgisayar Yazılımı ABD

DOÇENT*

1

Elektronik ABD

DOÇENT*

1

Fizik Mühendisliği ABD

DR. ÖĞR.
ÜYESİ *

1

Gıda Mühendisliği ABD

DR. ÖĞR.
ÜYESİ *

1

Jeofizik Mühendisliği ABD DOÇENT*

1

Kimya Mühendisliği ABD

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Dinler Tarihi ABD
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Genel Gazetecilik ABD

DOÇENT*

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hareket ve Antrenman
DOÇENT*
Bilimleri ABD
TIP FAKÜLTESİ
Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları DOÇENT*
ABD
Nükleer Tıp ABD
DOÇENT*

1

dijital

oyun

Karmaşık ağlar ve kuantum bilgisayarlar
alanında çalışmaları olmak
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında
doçent unvanı almış olmak.
Optik konusunda çalışmaları olmak
Gıda Mühendisliği alanında lisans ve doktora
mezunu, et bilimi ve teknolojisi alanında
çalışmaları olmak.
Jeofizik Mühendisliği doktora mezunu,
Yerbilimleri ve Mühendisliği alanında doçent
unvanı almış olmak
Biyoteknolojik proseslerde kontrol konusunda
çalışmaları olmak
Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında
çalışmaları olmak

1
1

Fizyoloji ABD

DOÇENT*

1

Tıbbi Biyoloji ABD

DOÇENT*

1

Moleküler nörofizyoloji konusunda çalışmaları
ve yurt dışı deneyimi olmak
Tıbbi Genetik alanında doktora ve doçent
unvanı almış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Gıda Mühendisliği mezunu ve Süt Teknolojisi
ve Moleküler Mikrobiyoloji konularında
çalışmaları olmak
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
DR. ÖĞR.
Toprak Bilimi ABD
1
mezunu ve Erozyon ile ilgili konularda
ÜYESİ*
çalışmaları olmak
* Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birini sağlıyor olmak.
Süt Teknolojisi ABD

DOÇENT*

1
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunu ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 657 sayılı kanunun 48.
maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi
alınacaktır.
Müracaat eden adayların başvuru dosyaları Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel
Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan
koşulları sağladığı tespit edilen adayların müracaatları işleme alınacaktır.
Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde
atamalar yapılmayacak ve ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir.
Yabancı

ülkelerden

alınan

diplomaların

Üniversitelerarası

Kurulca

denkliğinin

onaylanmış olması şarttır.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Profesör kadrosuna başvuracak adaylar 2547 sayılı Kanunun 26. maddesine, Doçent
kadrosuna başvuracak adaylar 24. maddesine, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar
ise 23. maddesine uygun olarak;
www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru formu ekinde;
1)- Öz Geçmiş ve Yayın Listesi,
2)- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi,
3)- YDS, ÜDS veya KPDS Sonuç Belgesi,
4)- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
5)- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi,
6)- 1 Adet Fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet fiziki dosya ve bu dosyadaki tüm
belgeleri içeren, Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet
PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire
Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili akademik birime şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir.
Profesör kadrosuna başvuran adaylar yayın listesinde ve yayın dosyasında eserlerinden
birini başlıca eser olarak mutlaka belirteceklerdir.
Doçent kadrolarına başvuran adaylar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama,
Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 5/1-c bendi uyarınca, 12.06.2018 tarihli ve 30449
sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme
Yönetmeliğinin 10. Maddesinde yer alan usule göre Üniversitelerarası Kurul tarafından
oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak zorundadır. Ancak, sözlü
sınav sonucunda doçentlik unvanını kazananlar ile daha önce bir başka üniversiteye atanmak
üzere başvurup sözlü sınavdan başarılı olan ve bu başarısını Üniversitelerarası Kurul tarafından
kendisine verilen “Doçentlik Sözlü Sınavı Başarı Belgesi” ile ibraz eden adaylar için ayrıca bir
başka sözlü sınav yapılmayacaktır.
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Unvanı

Derece

Adet

Özel Şartlar

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kalp ve Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Venöz yetmezlik ile ilgili çalışma
yapmış olmak.

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Otizmli çocuklar ile ilgili çalışma
yapmış olmak.

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Migrenli hastalar ile ilgili çalışma
yapmış olmak.

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü
Dermatoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Obez çocuklarda deri bulguları ile
ilgili çalışma yapmış olmak.

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Kronik total oklüzyonda peruktan
gelişim ile ilgili sertifika sahibi olmak
ve bu konuda çalışmaları bulunmak.

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Tüberküloz Plörezi ile ilgili çalışma
yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kulak
Burun
Boğaz
Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Larinks kanseri ile ilgili çalışma
yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Spinal anestezi uygulanan sezeryan
olguları ile ilgili çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim
Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Çocukluk çağı vernal hastalar ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak ve göz
bankası tıbbi müdürlük yeterlilik
belgesi olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Cerrahisi Anabilim
Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Peritoneal adezyonlar
çalışması olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Histoloji
Embriyoloji
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Amniotik sıvı ve irisin konusunda
çalışma yapmış olmak.

1

Yüksek lisans ve doktorasını sağlık
bilimleri alanında yapmış olmak,
diyabet ve obezite üzerine çalışma
yapmış olmak, sitogenetik alanında
deneyimi olmak.

Birimi
TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

ile

ilgili

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi
Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçent unvanını fen bilgisi eğitimi
alanında almış olmak ve fen bilimleri
eğitiminde girişimcilik konusunda
çalışma yapmış olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi
Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Bilimin doğası, sorgulamaya dayalı
öğrenme ve proje tabanlı öğrenme
konularında çalışmalar yapmış olmak.
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Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi
Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçent unvanını fizik eğitimi alanında
almış olmak ve ortaokul fen bilgisi
öğretimi ve fen bilgisi öğretmen
eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış
olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik
ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçent unvanını ilgili alanda almış
olmak
ve öğrenilmiş
güçlülük
konusunda çalışma yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik
ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Doktorasını ilgili alanda yapmış
olmak, ilişki inançları ve beklenti
konusunda çalışma yapmış olmak.

1

1

İngiliz dili öğretimi alanında doktora
yapmış olmak ve İngilizce öğretmeni
yetiştirmede
öğretmenlik
uygulamasına
yönelik
çalışmalar
yapmış olmak.

Yabancı
Diller
Eğitimi
Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim
Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kamu Yönetimi Bölümü
Hukuk Bilimleri Anabilim
Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Avrupa Birliği Sözleşmeler Hukuku ve
Medeni Hukuk alanlarında çalışma
yapmış olmak.

Uluslararası
Ticaret
ve
Lojistik Bölümü Uluslararası
Ticaret ve Lojistik Anabilim
Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Dış ticaret ve lojistik firmalarının
karlılığı üzerine çalışmalar yapmış
olmak.

Doçent

1

1

Tuzlu suların ve drenaj sularının
sulamada kullanılması ile ilgili yapmış
olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Biyosistem
Mühendisliği
Bölümü
Arazi
ve Su
Kaynakları Anabilim Dalı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bilgisayar
Mühendisliği
Bölümü Bilgisayar Donanımı
Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Görüntü işleme, 3D segmentasyon ve
yapay zeka konularında çalışmış
olmak.

Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü
Telekomünikasyon Anabilim
Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

CMOS entegre devre yapımı üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi
Bölümü
Beden
Eğitimi ve Spor Eğitimi
Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Fiziksel aktivite ve egzersiz fizyolojisi
konularında çalışma yapmış olmak.

Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yöneticiliği Anabilim
Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Engelli bireylerde fiziksel uygunluk ve
yaşam kalitesi konularında çalışmış
olmak.

Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yöneticiliği Anabilim
Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Sporcularda
performans
olmak.

hormon düzeyleri ve
konularında
çalışmış
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Tefsir Anabilim Dalı
Felsefe

ve

Din

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Doçent

1

1

1

1

Bilimleri

Bölümü
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
İslam

Tarihi

ve

Tefsirde bağlam ve meal konularında
çalışma yapmış olmak.
Felsefenin

menşei

üzerine

çalışma

yapmış olmak.

Sanatları

Bölümü
Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

İslam tarihinin ilk dönemi sosyal sınıflar
üzerine çalışma yapmış olmak.

Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Hadis Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

Eyyubiler dönemi hadis ilmi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Doçentlik
Temel Bilimler Bölümü

unvanını

biyokimya

Temel Tıp Bilimleri Anabilim

Profesör

1

1

Dalı

sağlık

alanında

bilimleri

almış

olmak,

adenozin nükleotidler, sialik asit ve
membran

yağ

asitleri

konularında

çalışmaları olmak.
Klinik Bilimler Bölümü
Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Doçent

1

1

Anabilim Dalı
Klinik Bilimler Bölümü
Protetik Diş Tedavisi Anabilim
Dalı

olmak.
Geriatrik bireylerde yaşam kalitesini

Dr. Öğr.
Üyesi

Kök hücre konusunda çalışma yapmış

1

1

etkileyen protetik faktörler ile ilgili
çalışma yapmış olmak.

KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Doktorasını
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Dr. Öğr.

Bölümü Optisyenlik Programı

Üyesi

1

1

biyomühendislik

ve

bilimleri alanında yapmış olmak ve
elektro-optik ve çift kırıcılık konularında
çalışmaları olmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Doktora
Otel

Lokanta

ve

İkram

Hizmetleri Bölümü Turizm ve
Otel İşletmeciliği Programı

Dr. Öğr.
Üyesi

eğitimini

işletme

alanında

yapmış olmak ve otel işletmelerinde
1

1

hizmet kalitesi, üretkenlik karşıtı iş
davranışları

konularında

çalışmaları

olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Malzeme Ve Malzeme İşleme
Teknolojileri Bölümü Mobilya
Dekorasyon Programı

Dr. Öğr.
Üyesi

Masif mobilya malzemelerinin biyolojik
1

1

bozunumu ve korunması konusunda
çalışmış olmak.

AFŞİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
Bölümü Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı Programı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Yönetim

ve

örgütsel

davranış

konularında çalışmış olmak.
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
REKTÖRLÜĞÜMÜZ BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK
ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAKTIR
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9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 65

Sayfa : 66

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 67

Sayfa : 68

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 69

Sayfa : 70

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 71

Sayfa : 72

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 73

Sayfa : 74

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 75

Sayfa : 76

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 77

Sayfa : 78

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 79

Sayfa : 80

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 81

Sayfa : 82

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

7686/1-1

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 83

Sayfa : 84

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

7661/1-1

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 85

Sayfa : 86

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 87

7687/1-1

Sayfa : 88

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 89

Sayfa : 90

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 91

Sayfa : 92

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 93

Sayfa : 94

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 95

Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 97

Sayfa : 98

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 99

Sayfa : 100

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2019 – Sayı : 30883

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Hacettepe Üniversitesi Tıp Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1

— Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Edebiyat
İncelemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EDEM) Yönetmeliği

2

— Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

— Piri Reis Üniversitesi Ana Yönetmeliği

7

— Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

22

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

27

b - Çeşitli İlânlar

41

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

88

DUYURU
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.

