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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Ticaret Bakanlığından:
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici
Hakem Heyetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Toplantıların ve bazı sürelerin durdurulması
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması
sebebiyle tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak doğabilecek hak
kayıplarının önlenmesi amacıyla;
a) 13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca ayda ikiden az olmamak üzere toplanan
tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten,
b) 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca istenen bilgi ve belgelerin sunulması için
verilen süreler, 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bilirkişilere raporlarını hazırlamaları
için verilen süreler ve 25 inci maddenin birinci fıkrası ile 27 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler
13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,
itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu fıkranın (b) bendinde yer
verilen süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.
Bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibarıyla on beş gün ve daha az kalmış ise, bu süreler durma süresinin sona erdiği günü takip
eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır.”
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 48. Sayfadadır.
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/11/2014

29188

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/8/2017

30151

—— • ——
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TURİZMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(SATUMER) YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına,
organlarının çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ülke kalkınmasına sağlık alanında hizmet etmek, konu ile ilgili alanında uzman kişiler ile sektörü buluşturmak, sistematik bilgi ve bilgi kaynağına ulaşımı sağlamak.
b) Sağlık turizmi alanında hizmet veren kurum ve kuruluşların işleyişinin, standardizasyonunun belirlenmesi için yurt içinde ve yurt dışında araştırma, geliştirme ve çalışmalar
yapmak.
c) Sağlık turizmi ile ilgili mevzuat çalışmalarına ve planlamalara katkı sağlayacak veriler üretmek, ulusal standartların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
ç) Sağlık turizmi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla organizasyonlar gerçekleştirmek.
d) Sağlık turizmi sektörünün; etkin, uluslararası standartlarda ve yurt dışında bu alanda
hizmet veren kurum ve kuruluşlarla rekabet edebilir koşullarda faaliyet gösterebilmesi adına
politika geliştirilmesine katkı sağlamak.
e) Turizm sağlığı, sağlık turizmi ve tıbbi hizmet turizmi alanlarında ülke ekonomisine
katma değer sağlayacak projeler geliştirerek, bu projelerin faaliyete geçirilmesini koordine etmek.
f) Uluslararası standartlarda sunulacak sağlık hizmeti ile birlikte, bulunulan coğrafi konum, uygun fiyat politikaları ve benzeri faktörlerin de değerlendirilmesiyle, ülkemizin sağlık
turizmi alanında cazibe merkezi haline gelmesine katkıda bulunmak.
g) Ülkemizdeki sağlık turizmi alanındaki çalışmalara akademik destek vermek, uygulama stratejilerine katkı sağlamak.
ğ) Akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrencilerin sağlık turizmi konusunda bilgi
sahibi olmalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak.
h) Üniversitenin, bölgenin ve ülkemizin marka değerine katkıda bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:
a) Merkez bünyesinde, sağlık turizmi alanında uygulamaya yönelik araştırma projeleri
oluşturmak, koordine etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanmak.
b) Turizm sağlığı, sağlık turizmi ve tıbbi hizmet turizmi konularında ileri düzeyde uzmanlık kursları, seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve
uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmak.
c) Sağlık turizmi alanında uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları raporlamak; bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayımlamak.
ç) Merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri vermek.
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d) Yalnızca medikal turizmi değil aynı zamanda termal turizm, yaşlı ve engelli turizmi
gibi alanlarda da Üniversitenin akademik birikimini kullanarak hedefleri doğrultusunda sağlık
turizmine yeni açılımlar kazandırıcı organizasyonlar gerçekleştirmek.
e) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kamu kuruluşları
ve özel kuruluşlarla, araştırma grupları ve bilim insanları ile ortak çalışmalar yürütmek.
f) Yönetim Kurulunca istenilen, Merkez amaçlarına uygun olarak diğer çalışmaları yapmak.
g) Sağlık turizmi alanında yapılacak olan akademik çalışmaları desteklemek ve teşvik
etmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından
üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet alanıyla ilgili, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki
müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından
biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi
sona erer.
(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.
c) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını
amaçlarına uygun olarak yürütmek.
ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini
belirlemek, toplantıları yönetmek, alınan kararları uygulamak.
d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
f) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
g) Çalışma programlarının hazırlanması faaliyetlerini izlemek ve denetlemek, Yönetim
Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma birimlerini yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
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ğ) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri ile plan, program ve projeleriyle ilgili
olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
h) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri
program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
ı) Merkezin ödenek ve personel ihtiyacını gerekçesi ile Rektöre teklif etmek.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet
alanında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önereceği ve
Rektörün onayı ile görevlendirilen yedi üye dahil toplam on üyeden oluşur. Müdür ve müdür
yardımcıları, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapabilir.
(2) Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri, aynı usulle
Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden, herhangi bir
nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir
üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda en az bir kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu, iki oy kabul edilir.
(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,
katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.
b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.
c) Yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.
ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım, başarı ve benzeri belgeleri
düzenleyerek ilgililere vermek.
d) İlgili kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak ve Merkezin faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.
e) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Müdürün getireceği diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.
f) Merkezin vereceği hizmetlerin döner sermayeye aktarılmak üzere bedellerine ilişkin
önerileri Rektörlüğe sunmak.
g) Çeşitli kişi ve kuruluşlarca yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten
veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversitenin öğretim elemanları ile
dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Üniversitenin işbirliği yaptığı, kişi
ve kuruluş temsilcileri arasından olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından
görevlendirilen en çok yedi üyeden oluşur.
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(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez ya da Müdür tarafından gerekli görülmesi halinde olağanüstü olarak Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır.
(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş
bildirmek.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma grupları ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici
çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grupları, grup başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi
sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen
Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.
(2) Çalışma grupları; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Çalışma grubu
başkanı veya Müdürün görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Bu çalışma gruplarında yer alan personel, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilir. Müdür, söz konusu grupların faaliyetlerini izler
ve denetler. Süresi dolan personel Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Demirbaş, alet, ekipman
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
kısmen ya da tamamen devredebilir.
Merkezin uluslararası ismi
MADDE 15 – (1) Merkezin adı uluslararası kullanımda “ALKU – Health&Medical
Tourism Center” olarak ifade edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Ege Üniversitesinden:
EGE ÜNİVERSİTESİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TIP UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bunların 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: Ege Üniversitesi Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ege Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin bireyselleştirilmiş tıp araştırma ve uygulama alanında bilimsel araştırma faaliyetlerinin,
eğitim faaliyetlerinin, üniversite-sanayi işbirliği hedefli ilaç uygulama ve araştırma faaliyetlerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün bireyselleştirilmiş tedaviler hakkında ihtiyaç
duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, çok odaklı faaliyetlerin yürütülmesi
ve Üniversite bünyesinde konu ile ilgili lisansüstü eğitim programlarına destek verilmesidir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Öncelikli olarak bireyselleştirilmiş tanı, tarama, önleme ve tedavi ile bunların araştırılması açısından önemli yeni biyolojik hedeflerin tanımlanması odaklı eğitim, araştırma, uygulama faaliyetlerini sürdürmek.
b) Ulusal ve uluslararası alanda bireyselleştirilmiş tıp alanında tanı, tarama, önleme ve
tedavi ile bunların geliştirilmesi konusunda akademik, toplumsal ve sektörel araştırma ve işbirliği faaliyetleri yürütmek.
c) Üniversite bünyesinde bireyselleştirilmiş tıp ve kişiye odaklı tanı, tarama, önleme
ve tedavi konusunda faaliyet gösteren birimlerin işbirlikleri ve ortak faaliyetlerine aracılık etmek.
ç) İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hedefleyici tedaviler, immünoterapiler ve
gen tedavileri uygulama ve araştırma alanında, yeni ilaç biyolojik hedefleri, yeni testler ve analiz tekniklerini araştırmak ve bunları uygulamak.
d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge veya ticari
faaliyetler için öngörülen analiz ve ölçümleri yapmak ve hedefleyici tedaviler ilaç geliştirme
konusundaki araştırmalara ve uygulamalara destek olmak ve/veya hizmet sunmak.
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e) Hedefleyici tedaviler ilaç araştırma ve klinik uygulama standart belirleyici klinik çalışmalarda geliştirmenin herhangi bir aşamasında faaliyet gösteren kurum, kuruluş veya kişilerin ilgili farklı alanlardaki sorun ve ihtiyaçlarına çözümler üretmek.
f) Bireyselleştirilmiş tıp ile ilgili kongre, panel, seminer, konferans ve kurslar düzenlemek, toplumu bireyselleştirilmiş tedaviler ve bunların geliştirilmesi, araştırılması konusunda
bilgilendirmek, ülkemizde özellikle kanser tedavisinde yeni hedefleyici ilaçların geliştirilip
üretilmesi bilincinin yaratılması konusunda faaliyetlerde bulunmak.
g) Bireyselleştirilmiş tıp alanında özellikle kanser tedavisi, genetik hastalık ile ilgili tedavileri uygulayan kliniklerde mevcut tedavilere direnç gelişmesi, yeni genetik mutasyonların
tanımlanması ve bu değişikliklerin klinik uygulamaya nasıl yansıdığının belirlenmesine yönelik
translasyonel çalışmalara altyapı oluşturmak ve bu çalışmalarda yer alabilecek nitelikli araştırmacılar yetiştirilmesine katkı sağlamak.
ğ) Ulusal ve uluslararası otoriteler ve/veya yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilen
yasal düzenlemeler, mevzuat hazırlıkları, standardizasyon çalışmaları ve benzeri konularda
Üniversiteyi temsil etmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
(AD)/Onkoloji Bilim Dalı (BD), İç Hastalıkları AD/Hematoloji BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD/Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD/Çocuk
Genetik Hastalıkları BD, Tıbbi Biyoloji AD, Tıbbi Genetik AD, Patoloji AD, Radyasyon Onkolojisi AD öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi
sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve bağlı bulunduğu
üst makama sunmak.
d) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.
e) Yönetim Kurulu ve gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere,
Yönetim Kurulunda görevli öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
(2) Müdür yardımcısı, Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür,
Müdürün vereceği görevleri yapar ve Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda kesintisiz
altı ayı geçmemek kaydıyla Müdüre vekalet eder.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür dâhil yedi kişiden oluşur.
Diğer altı üye Merkezin çalışma alanı ile ilgili, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
AD/Onkoloji BD, İç Hastalıkları AD/Hematoloji BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD/Çocuk
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Hematolojisi ve Onkolojisi BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD/Çocuk Genetik Hastalıkları
BD, Göğüs Hastalıkları AD, Tıbbi Biyoloji AD, Tıbbi Genetik AD, Patoloji AD, Radyasyon
Onkolojisi AD, Nükleer Tıp AD, Radyoloji AD/Girişimsel Radyoloji BD, Genel Cerrahi AD,
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD/Jinekolojik Onkoloji BD, Kardiyoloji AD, Tıbbi Farmakoloji
AD, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde görevli öğretim üyeleri arasından ve söz
konusu birimlerden bir üyeden fazla olmamak üzere, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir
nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir
üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır.
Oylama isteğe bağlı olarak açık veya kapalı oy ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy
çokluğu ile alınır; eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet alanlarına ilişkin plan hazırlamak ve ilgili
konularda kararlar almak.
b) Müdür tarafından hazırlanan program ve bütçe önerilerini incelemek, karara bağlamak.
c) Merkezin farklı kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini ve bunların imkânlarından yararlanmayı gerektiren araştırmaları gerekçeli olarak karara bağlamak.
ç) Danışma Kurulu tarafından sunulan önerilerin uygulanması için gerekli kararların
alınmasını sağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları
ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
AD/Onkoloji BD, İç Hastalıkları AD/Hematoloji BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD/Çocuk
Hematolojisi ve Onkolojisi BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD/Çocuk Genetik Hastalıkları
BD, Göğüs Hastalıkları AD, Tıbbi Biyoloji AD, Tıbbi Genetik AD, Patoloji AD, Radyasyon
Onkolojisi AD, Nükleer Tıp AD, Radyoloji AD/Girişimsel Radyoloji BD, Genel Cerrahi AD,
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD/Jinekolojik Onkoloji BD, Kardiyoloji AD, Tıbbi Farmakoloji,
Ege Üniversitesi Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinde görevli öğretim üyelerinden olmak
üzere en az 10, en çok 20 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine
Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yılda en az bir
defa toplanır.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına yönelik öneriler sunar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

2970

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

2975
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
POLİPROPİLEN DİKİŞ İPLİĞİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE
İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İKN: 2020/192743
1 - İdarenin
a) Adı

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi

: Mithatpaşa Cad. No:14 06100-Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

: Tel: 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01

2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 10.200 Kg Polipropilen Dikiş İpliği

b) Teslim yeri

: Muhtelif Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

: Polipropilen Dikiş İpliği, en geç 01.07.2020 tarihine
kadar tek partide teslim edilecektir.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

: 22/04/2020 Çarşamba günü, saat 10:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No:14

(06100) Yenişehir/ANKARA

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve
ihale dokümanı, KDV dahil TL 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 22/04/2020 Çarşamba günü, saat 10:00’a kadar Mithatpaşa Caddesi No:14
(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz, Haberleşme ve Arşiv
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
2944/1-1
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ŞAMOT VE MAGNEZİT REFRAKTER MALZEMELER
ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Fabrikalarımızın Kireç Ocaklarında ve Buhar Kazanlarında Kullanılacak Şamot ve
Magnezit Refrakter Malzemeler Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İKN: 2020/196917
1- İdarenin
a) Adı
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Adresi
: Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Şamot Tuğla ve Harç:
67.282 adet muhtelif cins ve ebatta şamot tuğla,
13.500 kg muhtelif özellikte ateş betonu ve şamot örgü
harcı ve kizelgur dolgu malzemesi
Magnezit Tuğla ve Harç:
43.697 adet muhtelif cins ve ebatta sipenel tuğla,
4.000 kg. muhtelif özellikte magnezit sipinel örgü
harcı,
b) Teslim yeri
: Muhtelif Şeker Fabrikaları
c) Teslim tarihi
: En geç 15 Haziran 2020 tarihine kadar ilgili şeker
fabrikalarına
teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 27.04.2020 Pazartesi günü, saat 15:00
4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5- İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14
(06100) Yenişehir/ANKARA
adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve
şartnameler (KDV dahil) TL/Tk.200,00 (İkiyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresden temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
6- Teklifler, 27.04.2020 Pazartesi günü, saat 15:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14
(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
2971/1-1

Sayfa : 16

RESMÎ GAZETE

10 Nisan 2020 – Sayı : 31095

KANTAR DAİRESİ VE ARSASININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamıza Bağlı Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 823 Ada 6 Nolu
Parselde Bulunan Toplam 39.429,24 m3 Kantar, Ambar ve Arsasının 1(bir) yıl süre ile kiraya
verilmesi ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre
Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
1- İdarenin
a) Adresi

: Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600
Susurluk / BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 266 865 19 40 (4 hat) – Faks: 0 266 865 26 04 - 05
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Fabrikamıza Bağlı Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Kurtuluş
Mahallesi 823 Ada 6 Nolu Parselde Bulunan
Toplam 39.429,24 m3 Kantar, Ambar ve Arsasının 1(bir)
yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

b) Yapılacağı yer

: Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin süresi

: İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip
1 (Bir) yıldır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Bursa Karayolu

b) Tarihi ve saati

: 22/04/2020 Çarşamba günü, saat 14:30

Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / BALIKESİR
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00- TL (YüzonsekizTürklirası)
karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk /
BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
6- Diğer Hususlar
6.1. İhale günü (22.04.2020 tarihinde) gerektiğinde açık artırma ve/veya pazarlık
yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları
gerekmektedir.
6.2. Mezkur satış 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
2945/1-1
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BİTKİSEL ÜRETİM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMET ALIMI
İHALE EDİLECEKTİR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
Bitkisel Üretim ve Hayvancılık işçilikleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası

: 2020/190596

1-İdarenin
a) Adresi

: Sultansuyu Tarım İşletmesi MüdürlüğüAkçadağ/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası

: 0 422 42141 72 - 0 422 421 41 75

c) Elektronik Posta Adresi

: sultansuyu@tigem.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği adresi : Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Akçadağ/MALATYA
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İşletmemizin

Dönemi

2020-2021

İçerisinde

Bitkisel

Yılı

Çalışma

Üretim

ve

Hayvancılık İşçilikleri Hizmet alım işi.
b) Yapılacağı yer

: Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Akçadağ/MALATYA

c) Süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır.

3- İhalenin
a)Yapılacağı yer

: Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü-

b)Tarihi ve saati

: 28/04/2020 - 14:00

Akçadağ/MALATYA
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a) bentlerinde yer alan belgelerin her
bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı
bulunduğu vergi dairesi ile sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise
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ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı
olması halinde, bu belgenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.3. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri
tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme
bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren
belgelerin,
sunulması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere,
ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin
sunulması gerekir.
(1) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer
ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya
ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması
gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı
olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
(2) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belgenin sunulması zorunludur.
(3) Özel sektörde gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına
ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura
örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya
vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter,
yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri,
personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel
çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve
idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. İstekli, iş deneyimini
gösteren bu belgeleri teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi
düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede personel
çalıştırmasına dayalı her türlü hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.5. Belgelerin sunuluş şekli:
4.5.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
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Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak
isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul
edilecektir.
4.5.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu
olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu
anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
4.5.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel
tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine
iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a)İhale dokümanının görülebileceği yer: Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Akçadağ/MALATYA
b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Sultansuyu Tarım İşletmesi MüdürlüğüAkçadağ/MALATYA)
c) İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 300,00 TL’dır.
5.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir.
İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup
olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan
belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak
imzalanmış beyanını alır.
5.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer
alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
6. İhaleye ait geçici teminatların, (nakit olması halinde) İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası
Akçadağ/MALATYA Şubesindeki,TR12 0001 0004 0005 9943 7852 37 no.lu hesabına
yatırılacak, alınan makbuzu ihale komisyonuna ibraz edilecektir. Geçici teminat olarak sunulan
teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Geçici teminatın banka teminat mektubu
olması halinde geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 75 gün olmalıdır.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar, Sultansuyu Tarım İşletmesi
Akçadağ/MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede,
işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim
günüdür.
2919/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve
Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde
belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel
Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı
tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
İlanla
ulaşılabilir.

ilgili

detaylara

Üniversitemizin

http://personel.akdeniz.edu.tr

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/
ANASANAT
DALI

UNVAN

DERECE

ADET

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

İÇ
HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

—— • ——

adresinden

NİTELİKLER
İç Hastalıkları uzmanı olmak,
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
uzmanı olmak.

2921/1-1

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci
maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR
 Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 gündür. Belirtilen
koşulları taşımayan, eksik belge ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular
kabul edilmeyecektir.
 Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
23. ve 24. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
 Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanması gerekmektedir.
 Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz
edeceklerdir.
 2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında
başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
*DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
 Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri (Üniversitemiz web
sayfasından temin edilecektir.)
 Özgeçmiş
 2 (iki) Adet Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Sureti
 Yabancı Dil Sonuç Belgesi
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 Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri
 Adli Sicil Kaydı Belgesi
 Yayın Listesi
 4 (dört) takım (1 Adet Fiziksel + 3 Adet CD halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma
ve yayın dosyalarını ekleyerek,
Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile
başvurmaları gerekmektedir.
**DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;
 Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri (Üniversitemiz web
sayfasından temin edilecektir.)
 Özgeçmiş
 2 (iki) Adet Fotoğraf
 Nüfus Cüzdanı Sureti
 Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri Adli Sicil Kaydı Belgesi
 Yayın Listesi
 4 (dört) takım (1 Adet Fiziksel + 3 Adet CD halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma
ve yayın dosyalarını ekleyerek,
Üniversitemiz, İlgili Birimlerine şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.
İlan
No.

Kadro Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Resim

Resim

Kadro

Kd

Unvanı

Der.

Doçent

3

Adet

Açıklamalar

20200401

Mimarlık
Tasarım ve
Güzel

Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış
1

olmak ve özgün baskı resim alanında
çalışmaları bulunmak.

Sanatlar
Fakültesi

20200402

Mimarlık
Tasarım ve
Güzel

Resim

Resim

Sanatlar

Dr. Öğr.
Üyesi

Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doktora
4

1

yapmış olmak ve bu alanda çalışmaları
bulunmak.

Fakültesi
20200403

Mimarlık
Tasarım ve
Güzel

Müzik

Müzik

Sanatlar

Dr. Öğr.
Üyesi

5

3

Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış
olmak ve bu alanda çalışması bulunmak.

20200405

20200404

Fakültesi
Osmaniye
Meslek
Yüksekokulu

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Fizik
Elektrik ve
Enerji

Elektrik

Doçent

3

1

alanında Doçent unvanına sahip olmak ve
II. Tip süperiletken malzemelere yarıiletken
katkısının etkileri üzerine çalışmaları olmak.

Mülkiyet
Düziçi Meslek

Koruma

Yüksekokulu

ve
Güvenlik

Sosyal Güvenlik

Dr. Öğr.
Üyesi

İşletme anabilim dalında doktora yapmış
4

1

olmak ve bağımsız denetim alanında
çalışmaları bulunmak.

2939/1-1
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

2953/1-1
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere,
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre, 2018 KPSS (B) grubu
puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 87
Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.
NO

POZİSYON

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik

1

Hemşire

10

Fakültesi lisans Programından mezun olmak.Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım
Hemşireliği Sertifikası veya En az 1 (bir) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak
çalışmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik

2

Hemşire

20

Fakültesi lisans Programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve
bunu belgelendirmek.

3

Hemşire

10

4

Hemşire

1

5

Hemşire

2

6

Hemşire

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik
Fakültesi lisans Programından mezun olmak.
Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden
mezun olmak.En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden
mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik

7

Hemşire

1

Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya HemşirelikEbelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 5
(beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik

8

Hemşire

2

Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya HemşirelikEbelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 1
(bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik

9

Hemşire

2

Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya HemşirelikEbelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak

10

Ebe

5

Ebelik Lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
Radyoloji,Tıbbi

11

Sağlık Teknikeri

4

Görüntüleme

Teknikleri

önlisans

programlarının

birinden

mezun

olmak.Radyografi, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme
cihazlarını kullandığını belgelendirmek.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun

12

Sağlık Teknikeri

1

olmak.Radyografi, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme
cihazlarını kullandığını belgelendirmek.En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
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Radyoloji,Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Radyoloji,Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

14

Sağlık Teknikeri

2

Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans kullanıcı Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,
Anjio Bölümünde Çalışmış olmak, BT Anjiyografi Katılım Sertifikasına sahip olmak, En az 3
(üç) yıl mesleki deneyimi olmak ve belgelendirmek.
Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği,

15

Sağlık Teknikeri

1

Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, ilk ve Acil Yardım önlisans programlarının
birinden mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

16

Sağlık Teknikeri

2

17

Sağlık Teknikeri

1

18

Sağlık Teknikeri

1

19

Sağlık Teknikeri

1

20

Sağlık Teknikeri

1

21

Sağlık Teknikeri

1

22

Sağlık Teknikeri

1

23

Sağlık Teknikeri

2

24

Sağlık Teknikeri

1

25

Sağlık Teknikeri

1

26

Diğer Sağlık Personeli

1

27

Diğer Sağlık Personeli

3

28

Diğer Sağlık Personeli

1

29

Diyetisyen

2

30

Diyetisyen

1

Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programından mezunu olmak.En az 1 (bir)
yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programından mezunu olmak.
Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans programından mezun
olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans programından mezun
olmak.
Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun
olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez önlisans programından mezun olmak.En az 1
(bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. En az 3 (üç) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Optisyenlik veya Optemetri Önlisans programından mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki
deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programından mezun olmak.En az 1 (bir) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama önlisans programından mezun
olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi
olmak ve bunu belgelendirmek.
Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik,

31

Biyolog

2

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programından mezunu olmak. En az 1 (bir) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

32

Biyolog

1

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programından mezunu olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Genel Şartlar:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
şartları taşımak.
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Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olması.
3- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması.
5- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 Adayların http://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli
evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
 Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
 Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak
olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru işlemi kabul edilmeyecektir.
 Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personeli tarafından
başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde
başvurusu reddedilecektir.
Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile Üye Girişi yaparak
başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
 Onaylandı ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 Başvurusu Reddedilen adaylar evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar
başvuru yapabileceklerdir.
 Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün
içerisinde yapılabilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gerekli
belgeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın (http://personel.comu.edu.tr/) web
adresinden ilan edilecektir.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Asil hakkı kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları
taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM:
İlan ile alakalı sorular için: İlknur DEMİR - ilknurdemir@comu.edu.tr
İrfan Ekrem ULUTÜRK-ieuluturk@comu.edu.tr
2940/1-1
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Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU
SAĞLIK
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

Odyoloji

Öğr.Gör.

1

Odyoloji lisans mezunu olmak.
Üniversitelerin Odyoloji Bölümlerinde,
Odyoloji alanında Tezli Yüksek lisans yapmış
olmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
Son Başvuru Tarihi
: 24 NİSAN 2020 CUMA
Ön Değerlendirme Tarihi : 25 NİSAN 2020 CUMARTESİ
Giriş Sınavı Tarihi
: 27 NİSAN 2020 PAZARTESİ
Sonuç Açıklama
: 28 NİSAN 2020 SALI
- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her
türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o
alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak (Doktorasını tamamlamış olanlardan ALES notu
istenmeyecektir).
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından
(ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu
puan muadili bir puan almış olmak.
- %100 İngilizce programlara başvurularda ve yabancı dil öğretim görevlisi
başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur. (
Muafiyet: 1-Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği
tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim
kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında
veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi
sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile
belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz)
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER: Adaylar başvurularını, dilekçeleri
ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığı / MYO / YO Müdürlüğü’ne yapacaklardır. Dilekçeleri ekine
aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki
gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.)
1. Fotoğraflı Özgeçmiş
2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti
3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
4. Öğrenim belgeleri (Onaylı-Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)
5. Not Döküm Belgesi (Transkript)
6. ALES belgesi
7. YDS Belgesi veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan almış
oldukları puanı belirten belge
8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge
9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği
10. Alanında çalışmış olmaları şartını yerine getirenler için, görev yaptığını kanıtlayan
belge(ler)
2941/1-1
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018
tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen
kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program/

Kadro

Kadro

Anabilim Dalı

Unvanı

Sayısı

ALES/YDS
Nitelik

Eşdeğeri
Puanı

Başvuracak adayların;
* Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği Programları

Türk Dili ve
Eğitim Fakültesi

Edebiyatı

Araştırma

Öğretmenliği

Görevlisi

1

arasında, en az %30 oranında

ALES 70

İngilizce eğitim yapan bir lisans

YDS 50

programından mezun olması,

Bölümü

* Eski Türk Dili Anabilim dalında
doktora yeterliğini vermiş olması
beklenmektedir.
Başvuracak adayların;
* Lisans eğitimini özel eğitim, PDR,
Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Araştırma

Bölümü

Görevlisi

psikoloji, sınıf öğretmenliği ya da
1

okul öncesi alanında İngilizce bir
programdan tamamlamış olması,

ALES 70
YDS 50

* Özel eğitim alanında bir yüksek
lisans ya da doktora programına
kayıtlı olması beklenmektedir.

Başvuru Bilgileri:
Duyuru Başlama Tarihi: İlanın resmi gazetede yayımlandığı tarihtir.
Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi: Son Başvuru Tarihi, Başvuru Adresi, Ön
Değerlendirme Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve Detayları, Son Değerlendirme Tarihi üniversitemizin
www.yeditepe.edu.tr adresinden, duyurular bölümünden açıklanacaktır.
Kabul Edilecek Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde
iade edilmez.)
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.yeditepe.edu.tr
Genel şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
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c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde;
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
Özel Şartlar:
a) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta
yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
b) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak şartı aranır.
İstenen Belgeler:
1 – Başvuru dilekçesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- 1 adet fotoğraf,
4- Özgeçmiş,
5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı
ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması
gerekmektedir.)
6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi
Önemli Notlar:
a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime
ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
Muafiyet:
a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
2942/1-1
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi
kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesine ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde
Öğretim Üyeleri alınacaktır.
FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

BAŞVURU İŞLEMLERİ :
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim
dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,
*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili
Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.
* Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adayların; Okul Öncesi Öğretmenliği
veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Üzerine doktora yapmış olması şartı aranmaktadır. İlgili kadroya
başvuracak adayların, başvurularını nil.ordu@yeditepe.edu.tr adresine email ile göndermeleri
gerekmektedir.
* İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne başvuracak adayların; İngiliz Edebiyatı ve Uyarlama
alanında Çalışmaları olması şartı aranmaktadır.
Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin bitimidir.
Müracaatlar posta veya e-posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması
gerekmektedir. )
İlan olunur.
BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (SATUMER) Yönetmeliği
–– Ege Üniversitesi Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

1
2
7

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/2/2020 Tarihli ve 2017/6462 Başvuru Numaralı
Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri

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.
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