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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinden:

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, 

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/1/2017 tarihli ve 29963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acıbadem

Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 52 nci

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)  Tez danışman atamalarında;

a) Sağlık Bilimleri Enstitüsü dışında eğitim veren Enstitülerde;  Enstitü ABDB her öğ-

renci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte

belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi

EYK kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zo-

runludur.

b) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde; tez danışmanının en geç birinci yarıyılın sonuna kadar

atanması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Doktora Yeterlilik Sınavına girebilmek için;

a) Sağlık Bilimleri Enstitüsü dışında eğitim veren Enstitülerde; derslerini ve seminerini

başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan öğrenci doktora

yeterlik sınavına girebilir. Bu sınavın amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile

ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Sınav tarihleri, EYK
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tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yeterlik sınavı; yılda iki kez, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm

halinde yapılır. Yeterlik sınavı jürisi; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu

değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Ge-

rekçeli ve yazılı bu karar, ABDB yeterlik sınavını izleyen üç işgünü içinde bir tutanakla mü-

dürlüğe bildirilir.

b) Sağlık Bilimleri Enstitüsü için; öğrenci doktora eğitim süresince üç yarıyılda toplam

90 AKTS’yi derslerden 150 AKTS’yi tez çalışmasından tamamlamalıdır. Üç yarıyıl sonunda

90 AKTS ve seminer dersini tamamlayan, akademik ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan

ve SBE Orpheus Komisyonu tarafından uygunluk verilen; en az bir adet tez konusu ile ilişkili,

ulusal veya uluslararası hakemli bir dergiye göre hazırlanmış, adayın ilk iki isimden biri olduğu

araştırma makalesi veya derleme veya olgu sunumu teslim yazısı ya da bilimsel toplantıda ya-

pılmış sözlü veya poster sunum özeti bilgileri bulunan öğrenci doktora yeterlik sınavına gire-

bilir. Üç dönemde 90 AKTS’yi başarılı olunamayan ders ya da dersleri nedeniyle tamamlaya-

mayan öğrenciler dördüncü yarıyılda derslerini tamamlayarak yeterlilik sınavına girebilir. Bu

sınavın amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda derinliğine

bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Sınav tarihleri, EYK tarafından belirlenir ve ilan

edilir. Yeterlik sınavı; yılda iki kez, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sı-

navı jürisi; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin

başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, ABDB

yeterlik sınavını izleyen üç işgünü içinde bir tutanakla müdürlüğe bildirilir.”

“(2) Doktora programı için gerekli kredili ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğ-

rencinin yeterlilik sınavına girebilmesi için azami süre;

a) Sağlık Bilimleri Enstitüsü dışında eğitim veren Enstitülerde; yüksek lisans derecesi

ile kabul edilen öğrenci için en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğ-

renci için en geç yedinci yarıyılın sonudur.

b) Sağlık Bilimleri Enstitüsü için; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için

en geç dördüncü yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için  en geç altıncı ya-

rıyılın sonudur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Sağlık Bilimleri Enstitüsü dışında eğitim veren enstitülerde; doktora programındaki

bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini

jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tezi savunmasından önce, düzeltme

verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Da-

nışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü

söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine

gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar ve-

rilmek üzere tez EYK’ye gönderilir. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez iz-

leme komitesi raporu sunulması gerekir.”
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“(2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü için; doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği so-

nuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak

savunmak zorundadır. 2019-2020 güz yarıyılı itibarıyla geçerli olacak şekilde doktora yeterlilik

sınavına girilebilmesi için doktora tezi savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise dü-

zeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunula-

bilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze

ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapor-

daki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez

EYK’ye gönderilir. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi ra-

poru sunulması ve aşağıdaki yayın koşullarının tümünü karşılamaları gerekmektedir:

a) Doktora öğrencisinin ilk isim olduğu SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki

dergilerde yayınlanmış ya da yayına kabul edilmiş tez ile ilişkili en az bir araştırma makalesi.

b) SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamında taranmayan ancak WEB of Science

All Databases ya da Ulakbim TR dizininde taranan dergilerde yayınlanmış ya da yayına kabul

edilmiş en az bir araştırma makalesi.

c) Ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni ya da özeti WEB of

Science All Databases ya da Ulakbim TR dizininde taranan dergilerde yayınlanmış ilk isim

bildiri.

(a) bendinden en az bir tane olmak koşulu ile (a) ve (b) bentlerinden toplamda üç adet

yayın olduğunda (c) bendi şartı aranmaz. Doktora öğrencisinin ilk isim olduğu yayın Q1-Q2-

Q3 kategorilerinde yer almalıdır. Bu makale Q1 kategorisinde yer alan dergilerde yayınlanmış

ya da yayına kabul edilmiş ise (b) ve (c) bentlerindeki  şartlar aranmaz. Bu makale Q2 katego-

risinde yer alan dergilerde yayınlanmış ya da yayına kabul edilmiş ise (b) ya da (c) bentlerindeki

şartlardan birinin sağlanması yeterlidir. Birden fazla kategoride yer alan bir dergi yayın yılın-

daki en yüksek Q kategorisinde değerlendirilir.  

Q1-Q4 bilimsel dergilerin değerlendirme kategorilerindeki çeyrek dilimini ifade eder

(Q1 en yüksek Q4 en düşük kategori). Yayın yayınlandığı tarihte dergi hangi çeyrekte yayın-

landıysa değerlendirmede o yıldaki Q kategorisi esas alınır. SCI-expanded ve SSCI kapsamın-

daki dergilerin çeyrek dilimi Web of Science tarafından kullanılan veritabanı “Journal Citation

Report”a göre AHCI kapsamındaki dergilerin çeyrek dilimi ise “SCOPUS”tarafından kullanılan

veritabanı “Scimago”ya göre belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/1/2017 29963

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/6/2017 30089
2- 11/6/2018 30448
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş He-

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

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavını,
ç) Fakülte: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
d) Hastane Müdürü: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve

Araştırma Hastanesi Müdürünü,
e) Klinik: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Kliniklerini,
f) Klinik sorumlusu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve

Araştırma Hastanesi klinik sorumlusu öğretim üyesini,
g) Merkez (Hastane): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve

Araştırma Merkezi tedavi ünitesini,
ğ) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,
h) Müdür yardımcıları (Başhekim Yardımcıları): Merkezin Müdür yardımcılarını,
ı) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini, 
k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Topluma, ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini

sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze
başvuran acil ve rutin hastalara ayaktan ya da yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti ver-
mek.
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b) Hasta haklarına saygılı teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.
c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime

devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.
ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma, uygulama olanağı sağlamak amacıyla Tıp Fa-

kültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte,
enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla
iş birliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını
hazırlamak, modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve
ulaşılabilir sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

e) Diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirilmesine katkıda bulunmak.
f) Lisansüstü öğrencilere ve DUS ile kabul edilen uzmanlık öğrencilerine klinik uygu-

lama alanı sağlamak.
g) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek. 
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Merkez bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kap-

samında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların
ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak
ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen, bu hiz-
metin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli
ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine
destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapabilen
toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak. 

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

ç) Toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda klinik dalları ve diğer disiplinler
arasında iş birliğini sağlamak.

d) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi ve davranış eksikliklerini tespit ede-
rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

e) Projeler vasıtasıyla Üniversite öğrencilerinin, ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam
bilinci kazanmalarını, bu çerçevede etkin görev almalarını sağlamak ve özendirici eğitsel faali-
yetlerde bulunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla projeler
hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmet-
leri vermek.

g) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla,
kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar
düzenlemek.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Fakültenin profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından,

Dekanın görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür
yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkez hizmetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kuruluna
ve Rektöre karşı sorumludur. 

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Fakültenin öğretim üyeleri
arasından belirlenecek iki yardımcıyı Rektör tarafından görevlendirilmek üzere teklif eder.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından biri,
Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile Müdüre vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez.
Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Mü-
dür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak. 
c) Tedavi hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini ve Yö-

netim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
ç) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek.
d) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini

hazırlamak.
e) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın

alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.
f) Bütçe ve idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna

sunmak.
g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırla-

mak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında Müdür yardımcıları ve

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen Fakültenin farklı ana-
bilim dallarından en az üç öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Has-
tane Müdürü yapar.

(2) Yönetim Kurulunun gündemini Müdür belirler. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez
olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt ço-
ğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.
b) Merkezin faaliyette bulunan polikliniklerinin, kliniklerin ve laboratuvar birimlerinin,

idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için ko-
ordinasyonu sağlamak.

c) Merkez Müdürlüğünce hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlen-
dirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde
bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinik-
leri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve
bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli
kararları almak ve her yıl sonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl
için teşvik yönünde tedbirler almak.
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e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar
almak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili Üniversite, kamu,

özel kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç
yıl süre ile görevlendirilen en çok beş üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlendirilen görev-
lerinden ayrılan üyelerin yerine aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar
görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık
eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

Hastane Müdürü
MADDE 13 – (1) Hastane Müdürü, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlen-

dirilir. Hastane Müdürü, Müdürün ve Merkezin diğer yönetim organlarının belirlediği usul ve
esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Klinik sorumlusu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Klinik sorumlusu, ilgili anabilim/bilim dalının kadrolu öğretim üye-

leri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından anabilim dalı kurulunun teklifi ile Dekanlık
tarafından belirlenerek her yıl temmuz ayında Müdürlüğe bildirilir. 

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili
olarak Dekana karşı sorumludur. 

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt
yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Müdüre karşı sorumludur. 

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan klinik ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin
bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar
dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik so-
rumlusuna aittir. 

Merkez ünitelerinin ve birimlerinin çalışma usul ve esasları
MADDE 15 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis,

poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar Müdüre karşı
sorumludur. 

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hiz-
met ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite,
ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belir-
lenir. 

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

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

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Munzur Üniversitesinden:

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/6/2016 tarihli ve 29754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Munzur

Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-

netmeliğinin adı “Munzur Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası, 2 nci maddesinin

birinci fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Kadın Çalışmaları

ve Toplumsal Cinsiyet” ibareleri “Kadın ve Aile Çalışmaları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadın ve ailenin toplumsal ve ekonomik kalkınma

içerisinde yerini alabilmesi, kadının statüsü, kadın ve aile sorunları ile ilgili ulusal ve uluslar-

arası düzeyde bilimsel araştırmalar, toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak, pro-

jeler geliştirmek, bu alanla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmeti

sunmaktır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Siyasal, toplumsal, hukuksal, ekonomik ve sağlığa ilişkin konularda kadın ve aile

çalışmaları bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak,

yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Üniversite bünyesinde kadın ve aile sorunlarıyla ilgili programlar açılmasını önermek

ve mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili

dersler açılmasını teşvik etmek.

c) Kadın ve aile sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans,

panel, kongre, sempozyum ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler dü-

zenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Kadının sosyal ve siyasal alanda, ev içinde ve kent yaşamında güçlendirilmesine yö-

nelik araştırma ve destek programları oluşturmak.

d) Kadın ve aile sorunları konusunda duyarlılığı artırmak, kamuoyu oluşturmak üzere

etkinliklerde bulunmak, bu amaç doğrultusunda yazılı, sözel ve görsel yayın yapmak ve bu tür

etkinliklere katılmak.

e) Kadın ve aile çalışmalarına yönelik olarak kütüphane ve arşiv oluşturmak.

f) Kadın ve aile sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili bütün yerel, ulusal ve

uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, çalışmalarına katılmak, istekleri halinde

bu kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.
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g) Kadınlar için özel yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek.

ğ) Kadın merkezleri ile kuruluşları arasında işbirliği ve iletişimi sağlamak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına öneri ile katkıda bulunan organdır. Üni-

versitede kadın ve aile sorunları konularında çalışan öğretim elemanları arasından ve Tunceli

kentinde kadın ve aile sorunları konularında çalışan kişi, kurum, kuruluş, dernek üyeleri ara-

sından Yönetim Kurulunca seçilecek en fazla yedi üyeden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili proje önerilerinde

bulunur, projelerin geliştirilmesinde yardımcı olur, kadın ve aile sorunları konularında uzman

kişilerin Merkeze destek olmasını sağlar, belirli konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak

üzere çalışma oluşturur ve Merkezin elindeki kaynakların geliştirilmesi için gerekli çalışma-

larda destek olur.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ANNE VE BEBEK RUH SAĞLIĞI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ABRSM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Üsküdar Üniversitesi Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç-

larına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Anne ve Bebek Ruh Sağlığı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve ça-

lışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/6/2016 29754

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/6/2019 30792
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Dayanak 

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez (ABRSM): Üsküdar Üniversitesi Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve

Araştırma Merkezini,   

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Bireylerin ve toplumun şekillendiği dönem olan anne karnından ilk 3 yıla kadar geçen

döneme odaklanarak bugünün anne ve bebekleri ile gelecek nesillerin ruh sağlığını korumak,

iyileştirmek ve güçlendirmek.

b) Yaşamın temellerinin oluştuğu anneliğe hazırlık, gebelik, doğum sonrası dönem ve

ilk 3 yaş bebeklik dönemini içeren süreçte hem anneyi hem de bebeğini, içinde bulunduğu bi-

yolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel faktörler etrafında bütüncül bir yaklaşımla de-

ğerlendirmek.

c) Devlet kuruluşları (Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı; Türkiye Sağlık Enstitüleri

Birliği (TUSEB), Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü, Bakırköy Kadın Ruh Sağlığı Mer-

kezi; Marmara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi;  ulusal ve

uluslararası sivil toplum kuruluşları (Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Ebeler Derneği, Anne

Ruh Sağlığı Farkındalık Birliği, Bebek Ruh Sağlığı Derneği, Çocuk-Ergen Psikiyatrisi Derneği,

Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Türk Jinekoloji

ve Obstetrik Derneği, Psikosomatik Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Neonataoloji Der-

neği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, El Bebek Gül Bebek Derneği),

üniversiteler, belediyeler, anne-çocuk sağlığı merkezleri, okullar, rehberlik araştırma merkez-

leri, emniyet müdürlükleri ile ortaklıklar kurarak anne ve bebek ruh sağlığı konusunda  farkın-

dalık yaratmak, koruma ve iyileştirmek için birlikte  planlama, proje oluşturmak ve faaliyete

geçen projeleri sürdürmek. 
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ç) Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları, ebeler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları,

çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları, yenidoğan uzmanları, çocuk sağlığı ve hastalıkları

uzmanları, hemşireler, aile hekimleri, sosyologlar, sosyal-hizmet ve çocuk gelişim uzmanları,

psikolojik danışmanlar, emniyet mensupları ile akademik, klinik ve sosyal bir iş birliği içinde

çalışmak.

d) Anne ve bebek ruh sağlığı sorunlarına yaklaşırken, toplumda, sağlık çevrelerinde ve

politika belirleyicilerde farkındalık oluşturmak, gebeliğe karar verme aşamasından ilk 3 yaşa

kadar geçen süreçte etkili tüm faktörlerle ilgili koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmetlerine

yönelmek. 

e) Anne ve bebek ruh sağlığı sorunları olanların tedavi hizmetlerine ulaşımını sağlamak,

tedavi merkezlerine yönlendirme sistemleri oluşturmak, yeterli düzeyde ve sayıda birimlerin

oluşturulmasını teşvik etmek, birimlerin ve hizmet verecek ekibin nitelikli hale getirilmesi

amacıyla eğitimler düzenlemek gibi sorunu çözmeye yönelik faaliyetler yapmak. 

f) Üniversitenin AR-GE birimi ile iş birliği içinde, anne ve bebeklerine yönelik yapılmış

ulusal ve uluslararası çalışmaları incelemek, yapılmakta olan yerel, ulusal, global araştırma-

lardan/projelerden haberdar olmak, yürütülen projeleri izlemek, desteklemek ve iş birliği yap-

mak.

g) Anne ve bebek ruh sağlığı, global bağlamda genel özellikler içermekle beraber, etkili

faktörler ve koruma ve tedavi yaklaşımlarının kültürler arası ve çok kültürlülük temelinde fark-

lılıklar gösterebilirliğini gözeterek planlamalar yapmak, kültürümüze ve bu temelde ortaya çı-

kabilecek sorunlara özgü programlar oluşturmak.

ğ) Kadın olma, anne olma, baba olma, doğum, lohusalık kavramlarına yönelik olarak

değişen toplumsal rol ve algılarla bereber gebelik sürecinde ve bebeğin bakımı konusunda de-

ğişen ihtiyaçlara yönelik kaynaklara ulaşılmasına ve destek sistemlerini artırmaya yönelik ça-

lışmalar yapmak.

h) Ülkemizin anne ve bebek ruh sağlığı alanında güncel ve öncelikli ihtiyaçlarını be-

lirlemek, bu amaçla bilimsel yayın ve araştırmalarla veriler toplamak ve bu veriler ışığında ih-

tiyaca yönelik çalışmalar yapmak. 

ı) Anne-bebek bağlanması işlevsel bozulmasına dayalı sorunlar, ruhsal hastalıklar ne-

deniyle gelişim ve yaşam kalitesinin yitirilmesine dayalı sorunlar, ilişki ve iletişim sorunları

hakkında rehberlik, eğitim ve destek hizmetlerini teorik ve uygulamalı çalışmalarla sunabilecek

yeterliklere sahip perinatal ruh sağlığı çalışanları yetiştirmek.

i) Anne ve bebeklerin ruh sağlığını koruyucu hizmetler kapsamında anne ve babalara

ve onların yakınlarına, annelerle yakın temasta olan meslek mensuplarına yönelik danışmanlık,

eğitim ve destek hizmetleri sunmak.

j) Anne ve bebek ruh sağlığını içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve çevresel faktörler

içinde değerlendiren bütüncül bir anlayışla; bir çocuk sahibi olma niyetinde olan birey ve çift-

lerin, gebelikten önce koruyucu ruh sağlığı hakkında bilgilendirilmesi, annenin gebelik ve do-

ğum sonrası dönemde gereken tedaviye ulaşabilmesi, ruh sağlığına yönelik rehberlik, eğitim

ve destek hizmetleri vermek.
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Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ortak

hedef ve çalışmalarıyla paralel, anne ve bebek ruh sağlığını güçlendirecek sosyal politikaları

destekleyici çalışmalarda bulunmak, bu politikalara paralel stratejik eylem planları uygulamak

ve/veya geliştirmek.

b) Anne ve bebek ruh sağlığını koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve re-

habilite edici eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

c) Anne ve bebek sağlığı alanında çalışan sağlık çalışanlarına ve eğitimcilere yönelik

eğitim programları sunmak.

ç) Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Farkındalık Kampanyası gibi ulusal boyutlu faaliyetler

düzenlemek.

d) Ruhsal hastalığı olanlara yönelik gebelik planlaması ve takibi ile ilgili eğitim ve ser-

tifika programları ve destek grupları organize etmek, belli gün ve saatlerde online veya telefon

danışmanlığı hizmeti vermek.

e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde araştırma, uygulama ve

yayın çalışmaları gibi etkinliklerde bulunmak.

f) Merkez bünyesinde yapılan çalışmaları akademik yayın, eğitim, konferans, seminer,

çalıştay yoluyla paylaşmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili profesyonel seminer, konferans, sempozyum

gibi toplantılara katılmak ve benzer programları organize etmek.

ğ) Toplumda ruhsal hastalığı olan gebe kadınların fiziki, psikolojik ve sosyal sağlığını

koruyucu proje, akademik araştırma, klinik uygulama çalışmaları yapmak; benzer çalışmaları

yürütmek için gerekli kadroları yetiştirmek.

h) Anne ve bebek ruh sağlığının Türk kültürüne özgü yönlerini araştırma ve inceleme

çalışmalarında bulunmak.

ı) Küresel sürecin ve medyanın, anne ve bebek ruh sağlığı üzerindeki etkilerini incele-

mek.

i) Anne ve bebek ruh sağlığını iyileştirici çalışmalarda kullanmak üzere ölçek, anket

vb. değerlendirme araçları geliştirmek.

j) Kamuyu bilinçlendirecek yayın faaliyetleri yapmak, canlı programlar yanında, ilgili

bireyler için gerektiğinde uzaktan eğitim gerçekleştirmek, bu amaçla internet sitesi kapsamında

bilgi verici belgeler hazırlamak, soru ve cevap platformu sağlamak.

k) Merkez kapsamında Rektör ve/veya Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ya da

Üsküdar Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştir-

mek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör

tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-

dür görevlendirildiği usul ile görevden alınır. 

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim

elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi ba-

şında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse

yeni Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili

gerekli önlemleri almak. 

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak. 

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuç-

larının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile konuyla ilgili Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar gö-

revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üye-

lerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün

daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre

sunmak. 

c) Eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değer-

lendirip önerilerde bulunmak. 

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ihtisas grupları kurmak ve bun-

ların görevlerini düzenlemek. 
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d) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve

benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

e) Müdürün; Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak. 

Danışma Kurulu ve görevleri 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ve

istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek, Müdür tarafından belir-

lenen ve Rektörce görevlendirilen temsilcilerden oluşur. Kurul üyelerinin sayısı en fazla ondur.

Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-

dirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır. 

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur

ve istişari nitelikte görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İhtisas grupları ve görevleri

MADDE 13 – (1) İhtisas gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönetim Ku-

rulu tarafından ilgili öğretim elemanlarının uzmanlık ve çalışma alanları esas alınarak belirlenir.

Bu gruplarda tam zamanlı veya gerek duyulduğu zaman ve sürede personel çalıştırılabilir.

Grupların kuruluş ve çalışma yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan esaslar çerçe-

vesinde belirlenir.

(2) İhtisas gruplarının görevi; Merkezin faaliyetlerindeki uzmanlık alanlarına göre pro-

jeleri gerçekleştirmektir.

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Müdürün öne-

risi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile projeler kapsamında hizmet alımı

şeklinde yapılacak sözleşmelerle projelerde görev alacak elemanlar ve bu kapsamdaki burs-

lardan yararlanacak kişilerce karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

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

devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

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

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8982 

—— • —— 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8981 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9119 

—— • —— 
Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9118 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı, muhtelif cins 

ve miktar bilgi sistem malzemesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 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, şartname 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, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale 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, 31/10/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - 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. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9025/1-1 
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VERİ YEDEKLEME, İŞLEME VE DEPOLAMA ÜNİTESİ (STORAGE)  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı, veri 

yedekleme, işleme ve depolama ünitesinin (storage) ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 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, şartname 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 şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale 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, 30/10/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - 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. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9022/1-1 



21 Ekim 2019 – Sayı : 30925 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 

 

1 ADET CNC KAYAR OTOMAT TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı ihtiyacı 1 adet CNC Kayar Otomat Tezgahı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 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, şartname bedelini (130,00TL) 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 şartnamesinin, ihale dokümanının, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale 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, 30.10.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu 

inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- 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. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte 

serbesttir. 9039/1-1 
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MARTOPERFARATÖR YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Martoperfaratör yedekleri alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2019/514664 
Dosya no : 1921071 
1- İDARENİN 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 
  67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel    : 0.372  252 40 00 ( 70 Hat) 
  Faks  : 0.372  251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2- İHALE KONUSU MALIN 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Martoperfaratör yedekleri (33 kalem) 
b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 
  Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
  Tesellüm Şefliği ambarı / ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 
3- İHALENİN 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel  Müdürlüğü 
  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125  ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 07.11.2019 Perşembe günü saat: 15:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı  

ayrı  verilmesi zorunludur. 
4-2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 07.11.2019 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü  olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8978/1-1 
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HELİKOPTER SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1) Encümen Kayıt Numarası: 859 

2) İşin Konusu: Helikopter Satışı 
3) Miktarı: 1 (Bir) Adet 
4) Nevi/Özellikleri: 

HELİKOPTER TESCİL BİLGİLERİ 
Milliyeti ve Tescil İşareti (Nationality and Registration Sign) TC-HJU 
İmalatçısı ve Tipi (Manufacturer and Type) AGUSTA LEONARDO S.p.A 

A109E 
Seri Numarası (Serial Number) 11784 
İmal Yılı (Year of manufacture)                             2011 
Motor Modeli (Engine Model) Pratt&Whitney 206C 
Motor Seri Numaraları (Engine Serial Number) No1: PCE-BC0823    No2: 

PCE-BC0834 
Gövde Toplam Zamanı (Airframe Total Time) 1564,06 
Motor Toplam Zamanı (Engine Total Time) 1564,06 

ÖZELLİKLERİ 
Bagaj Bölmesi Işıkları (Baggage Compartment Lights) 
Mürettebat Açık Kapı Aktüatörleri (Crew Open Door Actuators) 
Artan İç Brüt Ağırlık 3Ton MTOW (Increased Internal Gross Weight 3 Tonnes MTOW) 
450 W Geri Çekilebilir / Dönen İniş Lambası (450 W Retractable / Rotating Landing Light) 
Gövde Saat Metre (Airframe Hours Meter) 
Bagaj Bölmesi Uzatması 1.9 m (Baggage Compartment Extension 1.9 m) 
Çift Kontrol (Dual Controls) 
Motor Bölmesi Yangın Söndürücüler 2 (Engine Compartment Fire Extinguishers 2) 
Rotor Freni (Rotor Brake) 
140 KIAS'a Kadar VLE & VLO Uzantısı (VLE & VLO Extension Up To 140 KIAS) 
Ön Cam Sileceği (Pilot ve Yardımcı Pilot), Döngü Tutuculardaki Silecek Anahtarı İle 
(Windshield Wiper (Pilot and Co-Pilot) With Wiper Switch On Cycli Grips) 
Klima ECU (Çevre Kontrol Ünitesi) (Air Conditioning ECU (Environment Control Unit) 
Astarlanmış Kabin Duvarları (Primer Finished Cabin Walls) 
Titreşim Sönümleyicileri Kurulumu (Vibration Dampers Installation) 
Helikoptere Ait Tüm Avadanlık ve Medikal Malzemeleri 

HABERLEŞME VE SEYRÜSEFER 
VOR Bendix King KX165A 2ea              VHF Bendix King KX165A 2ea 
VHF-FM NAT NPX138                           GPS Free Flight 2101 
ADF Bendix King KR87                          Bendix King KMR-675 (M.B.REC) 
ELT Artex C406-2HM                             Rad. Alt Honeywell RT-300 
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ATC Bendix King KT-73                        DME Bendix-King KDM-706A 
5) İşin Süresi : 15 (OnBeş) iş günü 

6) Muhammen Bedeli: 
17.515.783,64-TL+KDV 
(OnYediMilyonBeşYüzOnBeşBinYediYüzSeksenÜçLiraAltmış 
DörtKuruş) 

7) Geçici Teminatı: 
525.473,51-TL 
(BeşYüzYirmiBeşBinDörtYüzYetmişÜçLiraElliBirKuruş) 

8) İhale Tarihi ve Saati: 06/11/2019 Çarşamba günü Saat 14:00 da 
9) İhalenin Yapılacağı 
Yer: 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Toplantı Salonu 
Çankaya Mah. Atatürk Cad. No:19 Akdeniz/MERSİN 

10) İhale Usulü: 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.maddesi (a) fıkrasına 
istinaden Kapalı Teklif Usulü 

11) İhale Dokümanı: 
Ulaşım Dairesi Başkanlığı / Palmiye Mah. 1219 Sok. S.Bilgen Apt. 
No:9 Yenişehir/MERSİN adresinden satın alınabilir ya da aynı 
yerde ücretsiz görülebilir.   Telefon: (0324) 533 38 01 

12) Şartname Bedeli: 2.000,00-TL (İkiBinTürkLirası) 
 
13) İhaleye Katılacak Olan İsteklilerden Talep Edilen Belgeler: 
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh, T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı 

veya Sürücü Belgesi veya Pasaport. 
b) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

c) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri. 
d) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 
beyannamesi. 

e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 
f) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname 
g) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgelerin 
verilmesi gerekmektedir.) 

h) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
14) Helikopterin teslimatı Mersin Büyükşehir Belediyesi Heliportunda yapılacaktır. 

Helikopter ihale gününden 10 (On) iş günü önce mesai saatleri içerisinde Mersin Büyükşehir 
Belediyesi Heliportunda isteklilerce randevu alınarak görülebilir. 

15)İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

 8924/1-1 
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2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOĞAZKÖPRÜ-ULUKIŞLA HAT KESİMİMDE 
SİNYALİZASYON TEKNİK BİNALARI AKÜLERİNİN  

(630 ADET 12V 200AH AKÜ) DEĞİŞTİRİLMESİ  
İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2019/529311 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : basrimeletli@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi: 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

BOĞAZKÖPRÜ-ULUKIŞLA HAT KESİMİMDE SİNYALİZASYON TEKNİK BİNALARI 
AKÜLERİNİN(630 ADET 12V 200AH AKÜ) DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ (İşin süresi 75(YETMİŞ 
BEŞ) Takvim günüdür) 

3 - Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 
ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. İhaleye kısmi teklif 
verilebilir. 

4 - İhalenin Saati: 13/11/2019 Çarşamba günü, saat 11:00 
5 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA 
6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına13/11/2019 Çarşamba günü, saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
7 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 800,00.- TL 
bedelle temin edilebilir. 

8 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
9 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9130/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemiz Fen Fakültesi'ne 2547 Sayılı Kanunun 65. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 6. ve 7. Maddelerine ve Üniversitemizin Akademik 
Yükseltilme ve Atanma Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Doktor Öğretim Üyesi ile 
alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan 
dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim 
etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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FAKÜLTE: Fen Fakültesi 
BÖLÜM: Moleküler Biyoloji Genetik 
AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Moleküler biyoloji, genetik, biyoinformatik ve immünoloji alanların 

birinde, dünyaca saygın, tercihen Avrupa veya Amerika Birleşik Devletlerindeki bir üniversiteden 
doktora derecesi almış olmak. Saygın bilimsel dergilerde yayınlamış çalışmaları olmak. 
İmmünoloji, genetik, mikrobiyoloji, biyoinformatik alanlarında İngilizce ders verebilmek. 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü 06800, Bilkent 
Ankara 9079/1-1 

—— • —— 
İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI/BİLİM DALI 
KADRO 
UNVANI ADET 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

 
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

 Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 
dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere cad. No:120/1 
Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 275 75 83 teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
 8806/1-1 
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından: 
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINA SINAVLA STRATEJİ VE BÜTÇE UZMAN 

YARDIMCISI ALINACAKTIR 
Strateji ve Bütçe Başkanlığına Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı 

yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6, 7, 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 59 
adet kadro için alınacak Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda 
belirtilmiştir. 

 
 Bölüm Adet 

1 İKTİSAT 20 
2 İŞLETME 13 
3 KAMU YÖNETİMİ 3 
4 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2 
5 HUKUK 4 
6 SOSYOLOJİ 2 
7 İSTATİSTİK 3 
8 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2 
9 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 

10 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 7 
11 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 1 

 TOPLAM 59 
 
1) Sınava Katılma Şartları: 
Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru 

olma şartlarını haiz olması, 
b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının; İktisat, İşletme, Kamu 

Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Sosyoloji, İstatistik, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar 
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden veya yurtiçindeki 
veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen 
bölümlerinden mezun olması, 

c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz 
beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1984 ve daha sonra doğmuş olmak), 

ç) İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav 
tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en 
az yetmiş (70) puan almış olması veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından 
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış 
olması gerekmektedir. 

d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 22, 28, 
29 Temmuz 2018 veya 14, 20, 21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme 
Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden; 
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İKTİSAT alanı için KPSSP14 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 400 aday 

İŞLETME alanı için KPSSP24 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 260 aday 

KAMU YÖNETİMİ alanı için KPSSP29 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 60 aday 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER alanı için KPSSP34 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday 

HUKUK alanı için KPSSP4 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 80 aday 

SOSYOLOJİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday 

İSTATİSTİK alanı için KPSSP12 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 60 aday 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 140 aday 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 20 aday 

 
yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı 

puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı 
tespit edilen adayların listesi 18/11/2019 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden 
yayınlanacaktır. Adaylar bu tarihten itibaren üç iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. 

2) İstenen Belgeler: 
Sınava gireceklerin www.sbb.gov.tr internet adresindeki Strateji ve Bütçe Uzman 

Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve 
a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesini, 
b) KPSS sonuç belgesini, 
c) YDS’den veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği 

bulunan başka bir dil sınavından alınan sonuç belgesini, 
ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişini, 
d) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını, 
e) Askerlik durum beyanını (erkek adaylar için), 
f) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisini 

tarayarak sisteme yüklemeleri ve 21/10/2019 tarihinden itibaren 04/11/2019 günü mesai bitimine 
(saat 18.00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.  

Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
3) Yazılı Sınav: 
Yazılı sınav 08/12/2019 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava 

girecekleri adresler 29/11/2019 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden 
duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 
bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. kimlik numarası yazılı kimlik 
kartı / nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi 
bulundurmaları gerekmektedir. 

Yazılı sınav test şeklinde yapılacaktır. Adaylara kendi mesleki alanlarından 40 soru, 
Genel İktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. 
Sorular adayların başvuru yaptıkları bölümlerin alan müfredatını içeren konulardan oluşacaktır. 
Yazılı sınavda bölümler itibarıyla sorulacak soruların ağırlıkları; İktisat alanından sınava giren 
adaylar için %100 alan bilgisi, diğer alanlardan sınava giren adaylar için ise %80 alan bilgisi, 
%20 Genel İktisat şeklinde olacaktır.  



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 21 Ekim 2019 – Sayı : 30925 

 

Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar www.sbb.gov.tr internet 
adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına, açıklandığı 
tarihten itibaren beş gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. 

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, 
belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) 
başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. 

4) Sözlü Sınav: 
Sözlü sınav tarihi www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Sözlü sınavda 

başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri 
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. 

Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp 
özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin 
mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, 
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.  

5) Değerlendirme ve Atama: 
Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması 

alınarak belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilanda belirtilen 
uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl adayın listesi ilan edilecektir. Yapılan sınavlarda başarılı 
olmak şartıyla, ilanda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, 
öğrenim dalları itibarıyla Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayların 
isimlerini kapsayan bir liste ilan edilecektir.  

Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması 
nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim 
dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle 
doldurulabilir. 

Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması 
yapılamayanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içinde 
bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan başarı puanı sırasına göre 
atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya 
herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav 
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir. 

Kazanan adayların listesi www.sbb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek, ayrıca 
adayların adreslerine yazılı olarak da tebligat yapılacaktır. Kazanan adaylardan Başkanlıkça 
belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.  

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış 
olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav İrtibat Telefon Numaraları : 0 (312) 294 50 00/52 15/52 19/52 45/52 85 
Başkanlık Internet Sayfası : www.sbb.gov.tr  
Başkanlık Adresi : Necatibey Caddesi No:110/A, 06100 Yücetepe/ANKARA 
 8968/1-1 
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih 
ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi 
alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması 
gerekmektedir. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri 
gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler 
ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate 
alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul 
Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz 
sorumlu değildir.) 

Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 
onaylanması gerekmektedir. 

Öğretim Görevlisi İçin Gerekli Belgeler: 
1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde 

mevcut). 
2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi. 
4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş). 
5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı 

mühürlü sureti yâda e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi). 
6. Lisans ve Yüksek lisans transkriptlerinin aslı yâda ıslak imzalı mühürlü sureti. 
7. Geçerli ALES Belgesi. 
8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf). 
10. Adli Sicil Belgesi. 
11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti. 
Resmi Gazetede Yayım Tarihi: 21.10.2019 
Son Başvuru Tarihi: 5.11.2019 
Ön Değerlendirme Tarihi: 7.11.2019 
Giriş Sınavı Tarihi: 11.11.2019 
Sonuç Açıklama Tarihi: 14.11.2019 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.adiguzel.edu.tr 
Başvuru Adresi: (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu) Yenişehir Mahallesi Barajyolu 

Caddesi Çağlayan Sokak No:18 Ataşehir/İstanbul 
Açıklama: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 

(www.adiguzel.edu.tr) yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır, ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

 

BÖLÜM PROGRAM YDS/ 
DENGİ UNVAN KADRO 

SAYISI ÖZEL ŞARTLAR 

Bilgisayar 
Teknolojileri 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Yabancı 
Dil Şartı 
Aranmaz 

Öğretim 
Görevlisi 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

Lisans Bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak ve alanı ile 
ilgili tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Makine ve 
Metal 

Teknolojileri 
Mekatronik 

Yabancı 
Dil Şartı 
Aranmaz 

Öğretim 
Görevlisi 2 

Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği, Endüstriyel 
Teknoloji Öğretmenliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği lisans bölümlerinin herhangi 

birinden mezun olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 
 9037/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

Öğretim üyesi dışındaki kadrolara personel alım ilanı; 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

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

Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 

Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları 

taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla 

yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden (www.kapadokya.edu.tr) 

ulaşılabilir. 

 

Sınav Takvimi: 

İlk Başvuru Tarihi : 21.10.2019 

Son Başvuru Tarihi : 04.11.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 05.11.2019 

Sınav Tarihi : 07.11.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi : 08.11.2019 

Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi 50420 Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir 

İletişim : ik@kapadokya.edu.tr 

 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul Bölüm/Program 

Kadro 

Özel Şartlar ALES 

Yabancı 

Dil 

Kadro 

Sayısı Unvanı 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Diyaliz 

(İngilizce) 
Öğr. Gör. 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

İngilizce ders verebilecek 

yeterliliğe sahip olmak. 

70 80 1 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi Öğr. Gör. 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

Uzmanlığını fizik tedavi ve 

rehabilitasyon alanında 

tamamlamış olmak. 

70 Muaf 1 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Görüntüleme 

Teknikleri 

Öğr. Gör. 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

Uzmanlığını radyoloji 

alanında tamamlamış olmak. 

70 Muaf 1 
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Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Optisyenlik Öğr. Gör. 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

Uzmanlığını Göz hastalıkları 

alanında tamamlamış olmak.  

70 Muaf 1 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Odyometri Öğr. Gör. 

Odyoloji lisans mezunu 

olmak. Odyoloji alanında 

yüksek lisans yapmış olmak. 

70 Muaf 1 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

İlk ve Acil 

Yardım 
Öğr. Gör. 

Hemşirelik Bölümü lisans 

mezunu olmak; çocuk sağlığı 

ve hastalıkları alanında 

yüksek lisans yapmış olmak; 

yüksek lisans mezuniyeti 

sonrası yoğun bakım 

ünitelerinde en az üç yıl 

çalışmış olmak. 

70 Muaf 1 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Radyoterapi Öğr. Gör. 

Fizik alanında lisans mezunu 

olmak. Sağlık fiziği alanında 

yüksek lisans yapmış olmak. 

70 Muaf 1 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Aşçılık Öğr. Gör. 

Alanında lisans mezunu 

olmak. Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları bölümünde 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Muaf Muaf 1 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Aşçılık Öğr. Gör. 

Gıda Mühendisliği lisans 

mezunu olmak ve Gıda 

Mühendisliği alanında 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Bir yükseköğretim 

kurumunda ders vermiş 

olmak. 

Muaf Muaf 1 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Anestezi Öğr. Gör. 

Anatomi alanında yüksek 

lisans yapmış olmak. Bir 

yükseköğretim kurumunda 

ders vermiş olmak. 

70 Muaf 1 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Arş. Gör. 

Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon bölümü 

lisans mezunu olmak ve ilgili 

alanda tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

70 50 1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI İLANI 

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte bünyesine Araştırma Görevlisi 
alacaktır. 

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

Duyurulur. 
Müracaatların Başlama Tarihi : 21.10.2019 
Son Müracaat Tarihi : 05.11.2019 
Ön Değerlendirme Tarihi : 08.11.2019 
Sınav Tarihi : 11.11.2019 
Değerlendirme Tarihi : 14.11.2019 
 

BİRİM BÖLÜM/ALAN 
KADRO 
SAYISI 

UNVANI ŞARTLARI 

Hukuk 
Fakültesi 

Özel Hukuk 
Bölümü 

Ticaret Hukuku 
Anabilim Dalı 

1 Arş. Gör. 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. 
Ticaret Hukuku alanında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. Ticaret Hukuku 
alanında doktora yapıyor olmak. ALES 
Eşit Ağırlık puan türünden en az 70 ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
belirlenen merkezi bir yabancı dil 
sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen bir yabancı dil sınavından buna 
denk bir puan almış olmak. 

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

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

Belgesi) 
7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa)) 
8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) 
9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 
10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) 
11-Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda 

“tecrübe şartı” isteniyorsa) 
12- Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (E-

Devlet belgesi kabul edilmektedir.) 9027/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Munzur Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Üsküdar Üniversitesi Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezi (ABRSM) Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


