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YÖNETMELİKLER

Erciyes Üniversitesinden:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Havacılık Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERHAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Havacılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (ERHAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ar-Ge: Araştırma-geliştirme çalışmalarını,
b) Birimler: Merkezde oluşturulan birimleri,
c) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,
ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
d) Fakülte: Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini,
e) Merkez: Erciyes Üniversitesi Havacılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

(ERHAM)’ni,
f) Müdür: Merkezin Müdürünü,
g) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Sektör: Türk havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili tüm sektörleri,
h) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası havacılık hizmetlerinin düzenli, emniyetli işleyişine ve sağlıklı

gelişimine yönelik her konuda uygulamalar, araştırmalar, projeler yapmak ve eğitim çalışmaları
yürütmek.

b) Kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde üretim, bakım, araştırma, danışmanlık, ta-
nıtım, satış ve pazarlama birimleri kurmak ve faaliyetlerde bulunmak.

c) Ulusal ve uluslararası kuruşlarca akredite edilen standardizasyon, kalite kontrol, keşif
ve denetleme birimleri oluşturmak ve faaliyetlerde bulunmak.

ç) Öğrenci ve öğretim elemanlarının staj, uygulama ve araştırma çalışmalarına altyapı
sağlamak.

d) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili ça-
lışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin, standartların ve benzeri belgelerin
hazırlanmasına, değiştirilmesine veya yenilenmesi çalışmalarına katkı vermek.
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e) Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim organizasyonları kur-
mak, sertifikalı kurs programları düzenlemek ve lisans vermek.

f) Üniversite ve Fakülte dâhilinde bulunan teçhizat, laboratuvar, donanım ve bilgi biri-
kiminin diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla buluşturulmasını sağlamak, bunun
için kurslar düzenlemek.

g) Üniversite ve Fakülte öğretim elemanlarının teknoloji ve diğer alanlarda yapacakları
çalışmalara destek sağlamak, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde yapılacak pratik çalışma-
lara katkıda bulunmak, teknolojik gelişmeler ve uygulama alanları konusunda analiz ve çalış-
malar yapmak, çözüm önerilerinde bulunmak ve bu alanlarda yayımlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde hava araçları, uydu ve benzeri sistemler ile

bunların donanımlarını, ilgili cihazlarını üretmek, bakımlarını yapmak, araştırmalarını yürüt-
mek, danışmanlık hizmetlerini organize etmek, tanıtım, satış ve pazarlama birimlerini kurmak,
geliştirmek ve işletmek.

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca akredite edilen standardizasyon, kalite kontrol,
keşif ve denetleme birimlerini kurmak ve işletmek.

c) Öğrenci ve öğretim elemanlarının staj, uygulama ve araştırma çalışmaları için bina, üre-
tim atölyeleri, araştırma laboratuvarları ve her türlü altyapıyı kurmak, geliştirmek ve işletmek.

ç) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili ça-
lışmalar yapmak üzere test laboratuvarı kurmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemleri, stan-
dartları ve benzeri belgelerin hazırlanmasına, değiştirilmesine veya yenilenmesine katkıda bu-
lunmak.

d) Fakültenin faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde sektörün insan
kaynağını geliştirmek için; yer eğitimleri, uçuş-sentetik uçuş eğitimi, hava araçları bakım eği-
timi organizasyonları kurmak, işletmek, sertifikalı kurs programları düzenlemek ve ilgili mev-
zuata uygun lisans vermek.

e) Modern tekniklerin ve uygun teknolojilerin uygulanmasına öncelik vererek yeni ge-
lişmeleri izlemek; bilimsel, ekonomik ve endüstriyel araştırma, inceleme, geliştirme projeleri
hazırlamak ve tatbiki uygulamalar ile üretim ve kalite kontrol çalışmalarını yapmak ve/veya
yaptırmak.

f) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incele-
meler yapmak.

g) Üniversitenin ve Fakültenin mevcut olanaklarından yararlanarak laboratuvar deney-
leri, pilot uygulama deneyleri ve/veya endüstriyel ölçekte deneyler yapmak.

ğ) Sektörde ihtiyaç duyulan özel sınavları ve bunların ölçme ve değerlendirmelerini
yapmak ve/veya yaptırmak.

h) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geliştirdiği teknik bilgileri, buluşları ve uy-
gulamaları, aynı amaç doğrultusunda çalışan uluslararası kuruluşlarla paylaşmak.

ı) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duydukları alanlarda
karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak; çalışma so-
nuçları hakkında bilimsel görüş ve rapor sunmak, proje ve benzeri bilimsel ve teknik araştır-
malar yapmak ve yayımlar hazırlamak.

i) İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri işleri yap-
mak; bu hususlarla ilgili sertifika programları düzenlemek.

j) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili ça-
lışmalar yapmak; bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin, standartların ve benzeri belgelerin
hazırlanmasına, değiştirilmesine veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak.
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k) Merkezin çalışmalarında etkinliği arttırmak için, gerektiğinde ulusal veya uluslararası
kuruluşlarla bilimsel ve teknolojik iş birliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar,
seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri etkin-
likler düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılmak; ilgili konularda ya-
rışmalar düzenlemek.

l) Çağdaş teknolojik imkânlardan yararlanarak, Türkiye ve yabancı ülkelerde yayım-
lanmakta olan rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ ve benzeri her türlü belge ve eserleri
toplayarak arşiv, kitaplık ve bilgi merkezi oluşturmak.

m) Merkezin her türlü bilimsel ve teknik verileri, buluşları, yenilikleri, üretim, araştırma
ve benzeri faaliyetleri ve önerilerini yayınlamak; bu faaliyetleri içeren slayt, resim, video ve
diğer arşivleri oluşturmak.

n) Mevcut altyapı ve personel imkânları ile Üniversitenin diğer birimlerinin ihtiyacı
olan üretim, bakım, tanıtım, araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde Üniversite tara-
fından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun
doğal üyesi ve başkanıdır. Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gö-
zetim ve denetimden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede so-
rumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından
Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından en fazla üç kişi, müdür
yardımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya her-
hangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süreleri sona
erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak.
c) Merkezin çalışma planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunda

onaylandıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile Merkez

personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının
ve Merkez birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür başkanlığında, müdür yardımcılarının da ka-

tılımıyla yedi üyeden oluşur. Müdür yardımcıları dışındaki diğer üyeler Merkezin çalışma alan-
ları ile ilgili, Müdür tarafından önerilen iki kat öğretim üyesi arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki defa ve en az dört üyenin katılımı ile toplanır. Yö-
netim Kurulu kararları oy çokluğuyla alınır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Oyların eşitliği
halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili stratejik, idari ve mali konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayım, eğitim, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar

almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tara-

fından görevlendirilen, Merkezin faaliyet alanlarına çalışmalarıyla katkıda bulunabilecek, Üni-
versite öğretim üyeleri ile istekleri halinde diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak
üzere en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdür ya da müdür yardımcısının başkanlığında
toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek, Yö-
netim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin birimleri
MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütmek üzere, Müdürün

önerisi ve Rektörün onayıyla Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler oluşturulabilir. Merkez
birimlerinin kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkez birimlerinde görev yapacak olan akademik ve idari personel, Müdürün öne-
risi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Birimlerin görevleri; Merkezin çalışma alanlarına uygun programları, talep edilen
faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili ko-
misyonlar oluşturmak, çalışma alanlarına uygun ihtiyaçları tespit etmek, stratejileri belirlemek
ve koordinasyonu sağlamaktır.

Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyetlerinin verimliliğini artırmak amacı ile sürekli veya

geçici çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grubu başkanları ve üyeleri, Müdür tarafından öne-
rilen adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl,
diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği süreler için görevlendirilir. Çalışma gruplarının faa-
liyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir. Süresi dolan çalışma grubu üyeleri yeniden gö-
revlendirilebilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
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 Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hitit Üniversitesinden:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ KENE KAYNAKLI HASTALIK ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Kene Kaynaklı Hastalık

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (HÜKENEM): Hitit Üniversitesi Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uy-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kene enfestasyonları ve kene kaynaklı hastalıklar

konusunda hem yöresel hem de ülke genelinde problemlerin tespiti ve çözüm yollarına ilişkin
araştırma ve teknolojiyi takip etmek, uygulamaya aktarmak ve yayım çalışmaları yapmak, ke-
neler başta olmak üzere vektörler ve taşıdıkları hastalık etmenleri konusunda standardizasyon
çalışmaları yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vererek
bölgesel ve küresel düzeyde etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri yapmak için stratejiler
geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Keneler başta olmak üzere eklembacaklı vektörler ve naklettikleri hastalıklar üze-

rinde araştırma ve inceleme yapmak.
b) Ortaya çıkan sorunların insan ve hayvan sağlığı bakımından önemini, sosyo-ekonomik

ve sosyo-kültürel yönlerini tüm ayrıntılarıyla ortaya koymak ve bu sorunların çözümünde en
uygun yöntemleri belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak.

c) Üniversite bünyesinde, kene enfestasyonları ve kene kaynaklı hastalıklar konusunda
gerçekleştirilen her türlü aktiviteye destek vermek ve Üniversite içinde gerekli koordinasyonu
sağlamak.

ç) Yeni teknolojileri izlemek, bunları Türkiye’ye nakletmek ve uygulamaya sokmak
için çalışmak.

d) Çalışma alanında ihtiyaç duyulan laboratuvarları kurmak, ileri teknolojiye sahip ci-
hazlarla donatmak ve bunların işlevselliğini sağlamak.
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e) Kene enfestasyonları ve kene kaynaklı hastalıklarla ilgili her türlü temel ve uygula-
malı araştırma ve geliştirme projelerini yürütmek.

f) Bölgede kene enfestasyonları ve kene kaynaklı hastalıklar başta olmak üzere vek-
törlerle bulaşan hastalıkların teşhisini yapmak ve tedavi seçeneklerini önermek.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında piyasada kene enfestasyonları ve kene kaynaklı
hastalıklar konusunda kullanılan her türlü cihaz, materyal ve diğer girdilerin kalite ve standart-
larının belirlenmesinde teknik destek sağlamak.

ğ) Keneler başta olmak üzere vektörler ve bunların naklettikleri hastalıkların kontrolü
amacıyla ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Faaliyet alanına ilişkin danışmanlık hizmeti vermek, standartların belirlenmesinde
teknik destek sağlamak; ilgili personel, öğrenci ve vatandaşlar için seminer, konferans, kongre,
açık oturum, sempozyum, çalıştay, bilimsel ve teknik içerikli gezi programları düzenlemek.

ı) Gerektiğinde düzenlenen çalıştay ve seminerlere katılanlara belge vermek.
i) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongre, sempozyum, konferans ve kurs-

lara imkanlar ölçüsünde temsilci göndermek.
j) Vektörler ve naklettikleri hastalıklara ilişkin koleksiyon, müze, kitaplık ve doküman-

tasyon üniteleri kurmak; her türlü yayın ile kamuoyunu yazılı ve görsel basın aracılığı ile bil-
gilendirme faaliyetinde bulunmak.

k) Vektörler ve naklettikleri hastalıklarla ilgili risk haritaları oluşturmak.
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, Üniversitenin ilgili birimlerindeki öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebi-
lir.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdi-
ğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda
yardımcılarından biri yerine vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Mü-
dür görevlendirilir. Müdür yardımcıları, görev süreleri sona ermeden aynı usulle değiştirebilir.

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

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi tem-
sil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev-
lendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve iş-
leyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Tıp Fakültesi,

Veteriner Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinden birer öğretim
üyesi olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam en fazla yedi kişiden
oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine aynı usulle son verilir. Yönetim Kurulu yetki-
lerini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülecek araştırma, eğitim ve yayın faaliyetleri için yıllık ça-

lışma programları hazırlamak.
b) Merkez tarafından yürütülecek çalışmalarda, gerektiğinde konu ile ilgili Üniversite

öğretim elemanlarından üçer kişilik çalışma grupları oluşturarak Rektörün onayına sunmak.
c) Müdür tarafından sunulan faaliyet programı ile teklifleri görüşerek karara bağlamak.
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ç) Merkezin yıllık bütçe teklifini hazırlamak.
d) Merkezin etkinliklerini gözden geçirmek, tartışmak ve yeni programların oluşmasına

katkıda bulunmak.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından görevlendirilen Üniversitenin ve ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşların, üç yıl sü-
reyle belirlenen temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üye sayısı en az üç, en fazla yirmi
kişidir. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kuru-
luna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez ve gerekli hallerde Müdürün
çağrısı ile toplanır. Toplantıya katılamayacak Danışma Kurulu üyelerinin mazeretlerini Merkeze
bildirmeleri gerekir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmalar ve uygulamalar hakkında tav-

siyelerde bulunmak, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak
ve kendisine sunulan konularda inceleme yaparak görüş bildirmek.

b) Merkezin diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
c) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını incelemek ve önerilerde bulunmak.
ç) Merkezin faaliyet alanına giren konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak, Mü-

dürün isteği halinde Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma birimleri ve proje grupları
MADDE 12 – (1) Merkezin kapsamlı ve devamlılık arz eden faaliyetlerinde Müdürün

önerisi üzerine Yönetim Kurulunun kararı ile çalışma birimleri ve proje grupları oluşturulabilir.
Çalışma birimleri ve proje gruplarının kuruluşu, çalışma ve görev süreleri Yönetim Kurulunca
belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(2) Çalışma birimleri ve proje gruplarının başlıca görevleri şunlardır:
a) Keneler başta olmak üzere eklembacaklı vektörlerin teşhisi, tıbbi ve veteriner önemi,

vektörlük potansiyeli, vektörle nakledilen hastalıkların tanımlanması ve epidemiyolojik veri-
lerin elde edilmesi gibi konularda katkı sağlamak.

b) Vektör kontrolünde yeni stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamak.
c) Vektörlerle bulaşan hastalıklara karşı tedavi, aşı ve kontrol çalışmalarına yardımcı

olmak.
ç) Bilgisayar tabanlı ileri teknolojik coğrafi bilgi sistemli risk haritalarının oluşturul-

masına yardımcı olmak.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Ekonomi Üniversitesinden:
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli

ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-
satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu
kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağla-
dıkları fonlar çerçevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları be-
lirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Va-
kıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri,
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, si-

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizas-
yon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgi-
sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-
lanması ile tamamlanan işlemleri,

ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Mütevelli heyeti veya mütevelli heyetinin uygun gördüğü vakıf yük-

seköğretim kurumu yöneticisi veya görevlileri,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: Münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt

içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama ve benzeri işlemleri,
j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda

mülkiyet dışında kalan aynî hakların tesisini,
k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

belgeleri,
m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
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n) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli
bir tarifeye göre yapılabilen alımları,

o) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili
maddelerinde gösterilen işlemleri,

ö) Üniversite: İhaleyi yapacak olan İzmir Ekonomi Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

mamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, re-

kabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla
ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlilik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda, iha-

leye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliklerinin
belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

Tahmini bedel
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-

mini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Ser-
maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme ra-
porlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale
komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fi-
yatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlilik ilanlarında yer verilmez.
İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Komisyonlar
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversite görevlilerinden birinin başkanlığında, ihale

konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılmasıyla kurulacak komisyonları gö-
revlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonu; muayene
ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonu kurulması zorunludur. İhale komis-
yonunda görevlendirilen kişiler, aynı anda muayene ve kabul komisyonunda görevlendirilmez.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
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İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokü-
manı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.

Onay belgesi
MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-

sinde, ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-
lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve
geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne
olacağı gösterilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar, taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İlan
MADDE 10 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile

ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-
yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre
yedi günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayınlanan yerel ga-
zetelerde ve Üniversitenin resmi internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde
ilan edilir. İnternet sitesinde yayınlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğ-
rudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
ç) Geçici teminat miktarı.
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

lenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya
sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında, isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, un-
vanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

İhaleye katılamayacaklar
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:
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a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak
ve denetlemekle görevli olanlar.

b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer ka-
nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Üniversite veya mahkeme kararıyla
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan yahut kendi ülkesinde
ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunan-
lar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-
lenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-
lerek ihale iptal edilir.

Şartnameler
MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve tek-

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlere, ihale dokümanının bir parçası
olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Alt yükleniciler
MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin  onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

İhale usulleri
MADDE 15 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile

yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal
ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin  ilgili yıl bütçe harcaması toplamının
%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç üre-
teceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.
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Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygu-
lanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön ye-
terlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ila-
nında belirtilir.

(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlilikleri tespit edi-
lenler arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli
veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet
edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli
sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi

gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.

c) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kira-
lanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-
dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-
rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın-
ması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde
ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda
ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat tek-
lifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.
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Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE ora-
nına göre güncellenecek ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli
aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversitenin
adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokü-
manının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı
ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Pos-
tadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tes-
pit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.

(6) Üniversite, Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme
kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluştura-
bilir veya bu sistemlere katılabilir.

Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-
minat alınması zorunlu değildir.
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Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-
zalanır. Bu aşamada, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasına göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin de-
ğerlendirme dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını et-
kilemeyecek nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından
belirlenen sürede isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak
istenir. Belirlenen sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı
bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-
çilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kri-
terlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üni-
versitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu tek-
lifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açık-
lamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedi-
lir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-

nomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsur-
ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırı-
lır.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
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(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç işgünü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin doku-
zuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yü-
kümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en
geç beş işgünü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı bel-
gelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 26 –- (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve ka-

bul işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır.
Muayene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale
dokümanında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve Sınırlı

Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler
İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.

27 Nisan 2020 – Sayı : 31111                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Kapalı teklif usulü
MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-
rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-
hürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi
işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversi-
teye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönde-
rilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin
adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gön-
derilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki ge-
cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-
teklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-
retiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü
MADDE 29 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-
derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
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isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

ması.
b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-

den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.
(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak

fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı
gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırla-
maya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu
durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti
MADDE 31 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif
eden istekliyle sözleşme imzalanır.

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be-
dellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda be-
lirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-
mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-
lirtilir.

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-
mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur.

Geçici teminat
MADDE 32 – (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-
leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.
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(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç işgünü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde işin niteliğine göre
süreli veya süresiz kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-
netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-
finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç işgünü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin sa-
hibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda ken-
disine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamla-
mak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim
etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş işgünü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve is-
tekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mec-
burdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden
bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi
MADDE 36 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-
ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.
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(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-

mek.
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı

olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyeti kararı alır. Alınan bu kararlar
Üniversite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün iha-

leler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleş-
meler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön ye-
terlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri
MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin  yazılı izni ile başkasına devredilebilir. An-

cak devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk parası

dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.

İtiraz
MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.

(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.
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(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-
lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üni-
versite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 42 – (1) Üniversite;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-

yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardan,

e) Üniversitenin sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,
f) Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için, ya-

pacakları alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tahmini be-
del belirlenmek suretiyle yapılır.

(2) Üniversitesinin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araş-
tırma merkezi gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yö-
netmelik hükümleri uygulanmaz.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal/hizmet alım-
ları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas
alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre
gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

netmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 29/4/2002 tarihli ve 24740 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İzmir

Ekonomi Üniversitesi Alım-Satım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli

Heyeti yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi

Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliş-

tirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine 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) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum ve kuruluşlarını, vakıfları, sivil toplum kuru-

luşlarını, yerel yönetimleri, teknoloji geliştirme bölgelerini, organize sanayi bölgelerini, özel
kanunlar ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşları,

c) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokulla-
rını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini, 

ç) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü, 
d) Merkez: Mersin Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini, 
e) Merkez birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi, 
f) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koor-

dinasyon grubunu,
g) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ğ) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını, 
h) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü, 
ı) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde

bulunan tüm Merkez Müdürlerinden oluşan kurulu, 
i) Üniversite: Mersin Üniversitesini, 
j) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını, 
k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede öğrenci merkezli eğitim anlayışı ve bü-

tünleyici eğitim felsefesi çerçevesinde mükemmelliği hedefleyen öğrenme ve öğretme uygu-
lamalarının geliştirilmesi ve desteklenmesi doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde araş-
tırma, yayın, proje, eğitim, organizasyon, eşgüdüm ve değerlendirme faaliyetleri yürütmektir.
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Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkez, Üniversitenin öğrenme ve öğretme hedefleri doğrultusunda

çeşitli uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Mükemmellik ve sürekli gelişim anlayışı çerçevesinde, eğitim-öğretimde güncel eği-

tim felsefeleri, modelleri ve teknikleri alanında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetle-
rinde bulunmak.

b) Öğrencilerin gelişimsel özellikleri ile öğrenme ve öğretim hedefleri doğrultusunda
Üniversite bünyesinde öğrenci merkezli aktif eğitim yöntemlerinin yaygınlaşması için çalış-
malar yapmak.

c) Üniversitede çağdaş eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanabilmesi için
projeler yapmak ve ilgili birimlerle eşgüdüm içinde güncel eğitim teknolojilerinin öğrenci ve
öğretim üyeleri tarafından kullanılmasına destek sağlamak.

ç) Derslikler, teknik donanım, bilişim ve kütüphane kaynakları gibi eğitim-öğretime
tahsis edilen tüm kaynakların geliştirilmesi ve etkin kullanımı konusunda Üniversitenin ilgili
birimleriyle ortak çalışmalar yapmak.

d) Öğrencilerin Üniversitenin amaç ve hedeflerine sağlıklı bir şekilde ulaşabilmeleri
için ilgili öğrenci destek birimleriyle ortak çalışmalar yapmak.

(2) Merkez, öğretim becerilerini geliştirmeyi isteyen öğretim elemanlarına destek olmak
ve bilgi vermek amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversiteye yeni katılan öğretim elemanlarına yönelik etkili öğretim seminerleri
düzenlemek.

b) Öğretim elemanlarına yönelik öğrenciyle iletişim, ölçme ve değerlendirme, öğretim
teknolojilerinin kullanımı, güncel öğretim yöntemleri gibi konularda seminerler sunmak.

c) Öğretim elemanlarının öğretim faaliyetlerini çeşitlendirmelerine yönelik bireysel ve-
ya grup danışmanlığı hizmeti vermek.

ç) Farklı alan, bölüm ya da programlardan öğretim elemanlarının bir araya gelerek eği-
tim ve öğretim ile ilgili bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaştıkları öğrenme ortamları
oluşturmak.

(3) Merkez, öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek,  öğrenme becerilerini
geliştirmek ve başarılarını arttırmak amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversiteye yeni gelen tüm öğrencilerin uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı oryan-
tasyon çalışmaları yapmak ya da Üniversitede yapılacak bu tür çalışmalara destek sunmak.

b) Eğitsel konulara yönelik öğrencilere bireysel danışmanlık ya da grup rehberliği hiz-
meti sunmak.

c) Öğrencilerin akademik yetkinliklerini artırmayı ve öğrenme becerilerini geliştirmeyi
amaçlayan öğrenme stratejileri, etkili zaman yönetimi, motivasyon sağlama, sınav kaygısı ve
erteleme davranışı ile başa çıkma gibi çeşitli konularda seminer vermek ya da çalışma grupları
oluşturmak.

ç) Akran destekli eğitsel rehberlik uygulamaları düzenlemek.
d) Akademik başarı elde etme konusunda güçlükler yaşayan öğrencilerin belirlenmesi,

olası başarısızlık nedenlerinin incelenmesi ve ilgili öğrencilere akademik destek sunulması ko-
nularında çalışmalar yapmak.

(4) Merkez, çalışma alanıyla ilgili araştırma ve yayın yapmak, danışmanlık hizmeti ver-
mek ve kendi faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Öğrencilerin eğitsel ihtiyaç, beklenti ve profilinin belirlenmesi ve akademik gelişim-
lerine olumlu ya da olumsuz etki eden faktörlerin incelenmesine yönelik araştırmalar yapmak.

b) Araştırmalardan elde edilen bulguları Üniversite bünyesinde ilgili yönetici ve öğretim
elemanlarıyla paylaşarak öğrencilerin akademik gelişimini destekleyici ve öğretim ortamını
zenginleştirici uygulamaların geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak.
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c) Merkez bünyesinde gerçekleştirilen araştırma bulgularını, bilimsel ve etik ilkeler
doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılarda sunmak ya da bilimsel yayın haline
getirmek.

ç) Öğrenme ve öğretim odaklı çeşitli çevrimiçi kaynaklardan oluşan sanal kütüphane
ortamı sunmak.

d) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere müşa-
virlik hizmetleri vermek.

e) Yurt içinde ve yurt dışında, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda inceleme ve
araştırma yapmak, yapılmakta olan benzeri çalışmalara katılmak ve proje hazırlamak.

f) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara eğitim, danışmanlık ve müşavirlik hizmeti ver-
mek ve onlarla işbirliği içinde çalışmak.

g) Merkez bünyesinde sunulan tüm hizmetler kapsamında değerlendirme çalışmaları
yapmak.

ğ) Merkezin çalışma alanları doğrultusunda kitap, broşür, bülten ve benzeri yayınlar
yapmak.

h) Merkezin çalışma alanında her türlü ulusal/uluslararası bilimsel etkinliğe katılmak.
ı) Merkezin çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konfe-

rans, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
i) Merkezin çalışma alanı ile ilgili gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık

ve arşiv oluşturmak.
j) Üniversitenin misyon ve vizyonu ile bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde, öğrencilerin

ve öğretim elemanlarının öğrenme ve öğretme gereksinimleri kapsamında Rektörlükçe ve Da-
nışma Kurulunca önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçek-
leştirmek.

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, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Gerekli görüldüğünde Müdürün
talebi üzerine müdür yardımcıları Rektör tarafından değiştirilebilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı
zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâletin kesintisiz altı
aydan fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durum-
larda Müdürü süresi bitmeden önce görevden alabilir. 

Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek.
b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.
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c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği
üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörün onayına
sunmak. 

ç) Gerekli durumlarda Merkez birimlerinin, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının
oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün
onayına sunmak. 

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-
lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir koordinatör görevlendirmek. 

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli
hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu Kurulları toplantıya ça-
ğırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin
diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak. 

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak. 

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek. 

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim
Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak.

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektöre öneride bulunmak.

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektör onayına sunmak. 

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel ihtiyaçlarını gerekçesi
ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre bildirmek. 

Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün

önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanları dahil olmak üzere beş üyeden
oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli
sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları ara-
sından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Görevlendirilen üye-
lerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması du-
rumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin
yerine, yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirile-
bilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine
Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır; açık oylamayla ve
toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama ya-
pılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde ço-
ğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak.
b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak. 
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c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da
Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-
rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak. 

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Merkez birimlerinin, koordinasyon/
çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşaca-
ğını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-
lamak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel ihtiyaçlarına ilişkin
önerileri karara bağlamak. 

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak. 

Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdürün önerisi, Yö-

netim Kurulunun kararı ve Rektörün onayıyla kurulur. Danışma Kurulu; Müdür, müdür yar-
dımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dı-
şındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulundan oluşur.

(2) Bu Kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:
a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca se-
çilen kişilerin Rektör tarafından görevlendirilmesiyle oluşur. İç Danışma Kurulu, Merkezin ça-
lışma alanları göz önüne alınarak en fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Görevlendirilen üye-
lerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle görev-
lendirilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına
doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin
çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-
larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının Danışma Kurulundaki
temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün onayı ile kesin-
leşir. Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan
ilişkili olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Görevlendirilen üyelerin
görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle görevlendiri-
lir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt
çoğunluk aranmaz; ancak, kararlar açık oylamayla toplantıya katılan üye sayısının oy çokluğu
ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama
sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sa-
yılır.

(4) Müdürün görev süresinin dolması veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.
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Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma

Kurulu üyelerinin kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve
bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor ha-
linde Yönetim Kuruluna sunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları 
MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma
grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden
oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygu-
lama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir. 

Koordinatör 
MADDE 15 – (1) Koordinatör; Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez

birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürü-
tülebilmesi için Müdür tarafından görevlendirilen kişidir. 

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

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Rektör tarafından
görevlendirilen personel tarafından karşılanır. 

İzinler ve görevlendirmeler 
MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır. 
Dosyalama 
MADDE 18 – (1) Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için Uluslararası

Standart Organizasyonu (ISO) belgeleme sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler
Merkez tarafından ilgili organlarınca hazırlanarak belge yayınlanma süreci çerçevesinde ya-
yınlanmak üzere Üniversitenin Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne gönderilir. 

Merkezler arası koordinasyon ve denetim 
MADDE 19 – (1) Merkez ile Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri

arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür-
leri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır. 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili

diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (PUZEM): Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Pamukkale 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) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı

olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eği-
tim-öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek.

b) Üniversite öğrencilerine ve/veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerinden yarar-
lanarak uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler/programlar için ortam geliştirmek, teknik
destek vermek.

c) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine ya-
yılmasını sağlamak.

ç) Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekândan bağımsız bütün ilgililere ulaş-
tırmak.

d) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin ba-
şarısını arttırmak.
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e) E-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan

dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek.

f) Kurum ve kuruluşların eğitim ihtiyaç ve isteklerine uzaktan eğitimle yardımcı ol-

mak.

g) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı destekle-

mek.

ğ) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında iş

birliği ve yardımlaşmaya katkı sağlamak.

h) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve

yayımlamak.

ı) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinas-

yonu sağlamak.

i) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik ilgili mevzuat çerçevesinde

sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini

topluma benimsetmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan ön lisans, lisans,

lisans tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faali-

yetlerde bulunmak.

b) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek olan diploma ve sertifika

programlarının standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, paydaşlara gerekli eği-

timleri vermek, öğretim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak.

c) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı

nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-

tırmaları yapmak veya önermek.

ç) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş

birliği yapmak.

d) Uzaktan eğitim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, çalıştay,

konferans ve sempozyumlar düzenlemek.

e) Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, gö-

revlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli duyuruları yapmak,

kayıt, giriş sınavı, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek.

g) Üniversitedeki uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm envanterin tutulmasını, iz-

lenmesini ve değerlendirilmesini Üniversitenin Bilgi İşlem ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ile birlikte sağlamak, iyileştirme ve güncelleme çalışmalarını yürütmek.

ğ) Uzaktan eğitim kapsamında ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü program-

lar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yü-

rütmek; bu kapsamda, ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta, çevrimiçi sınav ve benzeri uzaktan

eğitim uygulamalarında bulunmak.
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h) Uzaktan eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarına; e-öğrenme platformu-
nun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında
eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

ı) Uzaktan eğitim programlarına katılan öğrencilere uzaktan eğitim sistemiyle ilgili eği-
timler vermek.

i) Uzaktan eğitim programlarında sunulan altyapının yeterliliği, sistem performansı,
öğrenci destek hizmetleri ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

j) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve
değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek.

k) Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yap-
mak ve sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak.

l) Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri
gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, üç yıl için
Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle mü-
dür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

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

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

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

mak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

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

bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-

linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi

biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan ola-

rak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplan-

tıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu-

nun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

şılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TOMOSENTEZLİ DİJİTAL MAMOGRAFİ SİSTEMİ İHALE EDİLECEKTİR 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
1 Adet Tomosentezli Dijital Mamografi Sistemi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. 

maddesinin (f) bendi geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 
6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden 
tedarik edilmek üzere pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/215691 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 
b) Telefon ve faks numarası : (342) 360 12 00 - (342) 360 17 01 
c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Tomosentezli Tüm Alan Dijital Mamografi Sistemi 1 Adet 
b) Teslim [yeri/yerleri]  Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi (Radyoloji ABD) Proje 
Yürütücüsünün göstereceği yere 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 180 gündür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 
b) Tarihi ve saati : 11/05/2020 Pazartesi günü saat: 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Birim Teklif Bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’den görülebilir. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 200 TL 

doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası 
Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 
yatıracaklardır. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil Gaziantep adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

10 -İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 3192/1-1 

—— • —— 
DOLUM KOLU TEMİNİ (4 ADET) İHALE EDİLECEKTİR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketinden: 
1 - İKN NO: 2020/ 217277 
2 - BOTAŞ Ceyhan İskele Yükleme Kolları Projesinde kullanılmak üzere 4 ( dört ) adet 

Dolum Kolu Temini yapılacaktır. 
3 - Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 

ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 ) adresinde bulunan Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğünden 
ücretsiz temin edilebilir. 

4 - İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 07 Mayıs 2020 Perşembe günü Saat 14.00’a kadar yukarıdaki adreste 
bulunan genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı 
meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 / 
3g/ Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. 

6 - 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Elektronik İhale 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 
Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır. 

 3219/1-1 



27 Nisan 2020 – Sayı : 31111 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Merkezefendi Belediye Başkanlığından: 

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ MESERRET SOKAK ULUSAL  
FİKİR PROJE YARIŞMASI 

Yarışma Alanı Hakkında 
Meserret Sokak, kuzey ucunda Büyükşehir Belediyesi binasının yer aldığı Delikliçınar 

Meydanı’nı ve güney ucundaki Denizli Lisesi’ni birbirine bağlayan alternatif bir yürüyüş yolu 
güzergâhı oluşturur. Denizli’nin ana arterlerinden Lise Caddesi’ne paralel olarak uzanan sokak, 
yaklaşık 500 metre uzunluğunda olup Lise Caddesi kanadında 8 kat, diğer kanatta Z+1 ile Z+4 
arasında değişen yapı yükseklikleriyle şekillenmektedir. 

Denizli Belediyesi’nin 90’lı yıllarda bölgede yayalaştırmaya yönelik bir dizi çevre 
düzenlemesi girişimi ardından 2002 yılında Cengiz Bektaş’ın dönemin belediye yönetimindeki 
danışmanlık sürecinde ortaya koyduğu öneriler sonucu, Meserret Sokak arıklar ve çeşmeler 
analojisiyle belirli bir tasarımsal nitelik edinir. Ancak o günden bu yana kamusal mekân siyaseti 
tercihleri ve kullanım alışkanlıkları, idari ihmaller, vandalizm ve ticari işgaller sokağın yer yer 
köhneleşmiş bir dokuya bürünmesine yol açmıştır. Bünyesindeki tescilli yapılar (TAÇEV, 
Konyalıoğlu Evi, Osman Bey Konağı, Merzeci Un Fabrikası) ağırlıklı olarak gastronomik amaçlı 
yeniden işlevlendirilmiş olsalar da kentsel bağlantılarının mülkiyet sınırlarındaki duvarlarla 
sınırlandırılmasından dolayı sokak yaşantısına eklemlenememektedir. Söz konusu yapı grubunun 
yakınında, Lise Caddesi’nin diğer kanadında Çatalçeşme Parkı bulunmaktadır. Park içinde 
Denizli Belediyesi'nin ve çeşitli kurum-kuruluşların sahne ve toplantı etkinliklerinin yapıldığı 
Çatalçeşme Oda Tiyatrosu, Çallı Sanat Evi, Özay Gönlüm Anıtı gibi unsurlar yer alır. 

Kent merkezi içerisindeki konumu nedeniyle yarışma sonucunda önerilecek fikirlere 
dayanarak hayata geçirilmesi planlanan mekânsal düzenlemelerin sokak yaşantısını canlandırarak 
sokak boyunca yayması ve mekânsal-programatik kalitenin yükseltilmesinin Meserret Sokak 
üzerindeki ve çeperindeki gündelik yaşantıya doğrudan etkileri olabileceği düşünülmektedir. 

Yarışma aracılığıyla Meserret Sokak’ın mekânsal kalitesi yüksek, nitelikli ve canlı bir 
kamusal açık mekân olarak tasarlanması; güvenli, konforlu gece ve gündüz kullanım imkânlarıyla 
kentsel yaşam ortamına katkıda bulunması; kentsel peyzaj etkilerinin değerlendirilmesi; farklı 
sanatsal, kültürel performanslara yönelik senaryolar ve kamusal kullanım önerileriyle kent 
kültürünün desteklenmesi beklenmektedir. Önerilecek tasarım desteğinin görsel ve fiziksel 
türdeşleştirme reflekslerine mesafeli kalarak kent ekolojisinin canlı ve cansız biçimlerince çokluk 
ve çoğulculuk üreten dinamiklerine duyarlı olması arzu edilmektedir. Bu çerçevede yaya 
deneyimlerini çoğaltan, farklı yaş ve fiziksel beden koşullarının bir arada olabilme imkân ve 
konforlarını gözetmeye yönelik donatı ve malzeme tercihleriyle mevcut yaşantı standartlarını 
yükselten önerilerin ortaya çıkarılması istenmektedir. 

Arapça bir isim olan “meserret” kelimesi “neşe, sevinç, gülüş” anlamlarına gelmektedir. 
Yarışma ile söz konusu tanımın işaret ettiği neşe olgusunun Meserret Sokak üzerindeki gündelik 
yaşantının mekânsal-deneyimsel karşılıklarını geliştirmeye yönelik özgül tasarım fikirlerinin 
ortaya çıkarılması yarışmanın ana eksenini oluşturacaktır. 

1. YARIŞMANIN KONUSU 
Yarışma alanı Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Altıntop Mahallesi içindeki Meserret 

Sokak ve bağlantılı kısımlarıdır. Yarışma sınırları hâlihazır planda verilmiştir. Yarışma konusu 
yarışma alanı olarak belirlenen Meserret Sokak özelinde mekânsal niteliklerin geliştirilmesine 
katkı koymak üzere, mimari-kentsel çevre kuramları ve pratikleri bağlamında mekânsal niteliği 
yüksek, kentsel-kamusal açık mekân ve toplumsallıklar üretilmesine imkân verecek tasarım 
fikirlerinin elde edilmesidir. 
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2. YARIŞMANIN AMACI 
“T.C. Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir 

Projesi Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorunsalına dair özgül ve nitelikli çevre tasarımı 
anlayışı geliştiren tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte söz konusu sokağın gündelik 
yaşam-kültür-gençlik-sanat etkileşiminde kamusal alan lehine geliştirilmesi için yenilikçi 
önerilerin saptanarak öne çıkarılması amaçlanmaktadır. Jüri, yarışma alanındaki zemin ve su 
tasarımının korunmasını ve geliştirilen fikirlerin ana öğesinin zemin iyileştirmesi olarak 
görülmemesini önermektedir. 

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış 

Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve 
Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden ve söz konusu yönetmeliğin 7. 
maddesinin g bendinde tanımı verildiği biçimiyle “sorun çözmeye yönelik yenilikçi buluşlar, 
yöntemler, yeni araştırma, planlama, tasarım yaklaşımlarını özendirmek ve daha sonraki plan ve 
proje kademelerine temel olacak fikir, kavram ve yaklaşımların ortaya konulması, temel veri ve 
programların belirlenmesi amacı ile” Denizli Merkezefendi Belediyesi’nce düzenlenen ulusal, tek 
kademeli tasarım fikir projesi yarışmasıdır. 

Söz konusu yarışma sonucunda elde edilecek fikir önerilerinin işaretlediği kent ve 
kentliyle kurulan ilişkiler ile gündelik yaşam ritüellerine yönelik çeşitlemeler sayesinde alanın 
iyileştirilmesine yönelik fiziksel, görsel, duyusal niteliklerin arttırılması hedeflenmektedir. 
Yarışmaya konu sokak özelinde ve kentsel yaşam genelinde geliştirilmek istenen mekân siyaseti 
ve yaşam kültürüne yön verebilecek müdahale güzergâhlarının uygulama programlarına 
dönüşmesinde olanaklar yönünden efektif çerçeveler oluşturulması için değerlendirilmesi için 
değerlendirilecektir. 

Yarışma mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek profesyonellerine ve ilgili 
bölümlerin lisans öğrencilerine açıktır. 

4. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Yarışmayı Açan Kurum : Merkezefendi Belediyesi 
Adres :  Sırakapılar Mah. 1581 Sok. No: 4   20100 Merkezefendi / 

DENİZLİ 
Tel : +90 (258) 265 38 88 
Fax : +90 (258) 265 38 91 
Yarışma Web Adresi : http://yarisma.merkezefendi.bel.tr 
Yarışma E-posta : yarisma@merkezefendi.bel.tr 
Banka Hesap Bilgisi : Vakıfbank Çınar Şubesi TR 93 0001 5001 5800 7302 0875 55 
5. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak 

katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle 
ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. 
Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen 
sorumludurlar. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar; 
Profesyonel kategorisi için: 
• 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu 

ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarında herhangi bir 
kısıtlılık bulunmayan üye bulundurmak kaydıyla ekip temsilcisi mimarlık, şehir planlama ve 
peyzaj mimarlığı disiplinlerinden herhangi biri olabilir. Yarışmaya tanımlanan meslek 
gruplarından birisinin üyesi olarak tek veya üyelerden oluşan ekip halinde katılmak mümkündür. 
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• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

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

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

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

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

gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak. 
Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt 

yaptıracaklardır. 
Yarışma bedeli “Meserret Sokak Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına 

yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla 
gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak 
belirtilen gündür. 

Öğrenci kategorisi için: 
• T.C. ve K.K.T.C. Üniversitelerinin ilgili bölümlerinde lisans derecesinde eğitim alan 

öğrenciler tek ya da ekip olarak yarışmaya katılabilirler. 
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 
Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler şartname bedeli ödemeyecektir. 
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış 

sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte tutanak altına alınır. 
6. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ 
Seçici Kurul Danışman Üyeleri 
Av. Şeniz Doğan, T.C. Merkezefendi Belediye Başkanı 
M. Serdar Alayont, Mimar (ITU), TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Tolga Aydar, Peyzaj Mimarı (EÜ), TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Denizli Temsilcilik 

Başkanı 
Prof. Dr. Koray Özcan (YTU), Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

Dekanı 
Prof. Dr. Murat Zengin (AÜ), Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Işıl Uçman Altınışık (IYTE), Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı 
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- Seçici Kurul Asli Üyeleri 
Burak Altınışık, Dr. Mimar (DEÜ) 
Didem Altun, Dr. Mimar (DEU) 
Sevince Bayrak Göktaş, Dr. Mimar (İTÜ) 
Eda Ekim Yılmaz, Peyzaj Yüksek Mimarı (ITU) 
Sertaç Erten, Dr. Şehir Plancısı (ODTÜ) 
Murat Şahin, Yüksek Mimar (YTU) 
Burçin Yıldırım, Yüksek Mimar (İTÜ) 
- Seçici Kurul Yedek Üyeleri 
Seden Cinasal Avcı, Mimar (GU) 
Mehmet Dinçer, Mimar (YTÜ) 
Nizam Onur Sönmez, Dr. Mimar (ITU) 
- Seçici Kurul Raportör Üyeleri 
Işıl Mete, Mimar (DEU), T.C. Merkezefendi Belediyesi 
Şafak Öztürk (BAÜN), T.C. Merkezefendi Belediyesi 
- Seçici Kurul Yedek Raportör Üyeleri 
Ayşe Ceylan, Mimar (DEÜ), T.C. Merkezefendi Belediyesi 
Veysel Dağ (AKDU), Peyzaj Yüksek Mimarı, Pamukkale Üniversitesi 
7. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 
Yarışma dokümanları internet üzerinden yarışmacılara teslim edilecek ve aşağıda 

belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir: 
•Yarışma Şartnamesi (pdf) 
•Hâlihazır plan (dwg) 
•Plankote (dwg) 
•Drone videoları 
•Fotoğraflar 
•Röportajlar 
•Yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten katılım belgesi 
Tüm veriler idarenin yarışma web adresinde, yarışma süresince dijital olarak mevcut 

olacaktır. 
8. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER 
Üst Ölçekli Anlatımlar 
Alanın kent ile olan ilişkilerini, bu ilişkilere yönelik temel stratejileri, kavramsal şemaları 

ve fikirleri gösteren, ölçek ve anlatım dilini yarışmacıların belirleyeceği ortografik ve/veya 
aksonometrik anlatımlardır. Üst ölçekli anlatımların sokak boyunca önerilen yaşantı kurgusunu 
oluşturacak zaman ve mekân sekanslarını ifade etmesi beklenmektedir. Anlatım ölçekleri 
yarışmacıların tercihine bırakılmıştır. 

1/1000 Ana Kurgusal plan 
Yarışmacıların proje alanına dair önerdiği sosyo-mekansal senaryoların bütünsel olarak 

görülebildiği ana plandır. 
Alt Ölçekli Anlatımlar 
Öneride yer alan malzeme seçimleri, noktasal detay önerileri, örtü(ler), kent mobilyaları 

ve elemanlarına ait serbest anlatımlardır. Anlatım ölçekleri yarışmacıların tercihine bırakılmıştır. 
Ölçekli Kesitler 
Sokak boyunca önerilen mekânsal çerçeve ve yaşantıya dair fikir verebilecek enlemesine 

ve uzunlamasına kesit çizimleridir. Anlatım ölçekleri yarışmacıların tercihine bırakılmıştır. 
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3 Boyutlu Görseller 
Sokak boyunca önerilen mekânsal çerçeve ve yaşantıya dair fikir verebilecek 

anlatımlardır. 
Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli 
Paftalar A1 (594x840mm) boyutunda hazırlanmalıdır. Paftalar yatay olarak kullanılacaktır. 

Pafta sayısı en fazla 4 adettir. Bütün paftalarda sağ alt köşede paftanın dizilim şemasındaki yeri 
gösterilecektir. Paftalar dijital olarak teslim edileceğinden 150 DPI çözünürlükte hazırlanmış PDF 
formatında olmalıdır. 

Proje Raporu 
Rapor 500-2000 kelime aralığında olmalı ve pafta(lar) üzerinde yer almalıdır. 
9. YER GÖRME 
Bu yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur. 
10. YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR 
Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla 

yarışmadan çıkarılır: 
•Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler. 
•Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılım Koşulları” maddesine uymayanlar. 
•Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler. 
•Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler. 
11. KİMLİK ZARFI 
Yarışmacılar, projelerin yüklendiği klasör içinde proje ile aynı rumuzu taşıyan ve 

üzerinde yarışmanın adıyla birlikte “KİMLİK ZARFI” ismi olan bir klasör içine şunları 
yükleyecektir: 

Ekip Listesi 
• Katılımcı veya katılımcıların yarışmadaki rolü, adı - soyadı ve mesleğini bildirir bir liste. 

(Bu liste imzalanmayacaktır.) 
Yarışma Şartları Kabul Belgesi 
Müelliflerin yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı belgenin taranmış 

dijital kopyası. Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından 
verilecektir. 

Üye Belgeleri 
KİK Yarışmalar Yönetmeliği’nin 15.Maddesi ve a bendindeki “Fikir yarışmalarına 

katılacaklarda meslek odası üyesi olma koşulu aranmayabilir” ifadesine dayanarak ekip yapısına 
göre aşağıda belirtilen gerekli olan belgeler eklenecektir. 

• İlgili meslek alanında meslek unvanını gösteren belge. 
• Üniversitelerin ilgili bölümlerinde kayıtlı öğrenci olduğunu gösteren belge. 
Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece kazanmadıkları halde kimliğinin 

açıklanmasını dileyenler, hazırladıkların kimlik bilgisi klasörlerine "AÇILABİLİR" ibaresini 
yazarlar. Üzerinde "AÇILABİLİR" kaydı bulunan kimlik bilgisi klasörleri derece kazanmamış 
olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir. 

12. YARIŞMA TAKVİMİ 
Yarışmanın İlanı : 27.04.2020 
Soru Sorma İçin Son Gün : 17.05.2020, saat: 23:59 (GMT +3) 
Yanıtların Gönderilme Tarihi : 24.05.2020 
Proje Teslim Son Tarihi ve Saati : 26.06.2020, saat: 23.59 (GMT +3) 
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 04.07.2020 
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13. TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 
Bu şartnamede tanımlanan esaslara göre düzenlenecek proje ve ekleri yarışma takviminde 

“Son Teslim Tarihi” (26.06.2020, saat 23:59 (GMT +3) ) olarak belirtilen zamanda aşağıdaki gibi 
teslim edilecektir: 

• Proje ve ekleri dijital olarak teslim edilecektir. 
• Yarışmacılar kimlik zarflarını dijital olarak yarışma e-posta adresine göndereceklerdir. 
• Dijital teslim e-posta ekinde yer almamalıdır. 
• İçerisinde tasarımlara ilişkin istenenler, kimlik zarfı ve yazışma zarfının yer alacağı 

dijital teslim klasörü proje rumuzu ile aynı ismi taşıyacaktır. 
• “Yarışmacılardan İstenenler” başlığında tanımlanan özelliklerde hazırlanan tüm içerikler 

PDF formatında olacaktır. 
• Paftaların dosya isimleri proje rumuzu ile aynı adı taşıyacak ve devamında pafta sıra 

numarası yer alacaktır. 
Rumuz 
Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. Profesyonel kategorisi 

katılımı için rumuz başına “A” harfi, öğrenci kategorisi katılımı için rumuz başına “B” harfi 
getirilmelidir. 

Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. 
Tüm paftalarda, raporda, klasör ve alt-klasörlerde rumuz tarif edildiği şekliyle 

bulunacaktır. 
14. SERGİ YERİ VE ZAMANI 
Projelerin sergileneceği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır. Eser sahibi veya 

sahipleri yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak 
yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır. 

15. YARISMA SONUÇLARININ İLANI 
Yarışma sonuçları İdarenin yarışma web adresinde yayınlanacaktır. 
16. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ 
Profesyonel Kategorisi (A) için : 3 Eşdeğer Ödül: 15.000 TL 
Öğrenci Kategorisi (B) için : 3 Eşdeğer Ödül:   2.500 TL 
“Meserret Sokağı Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Yarışması” için yukarıda belirtilen 

eş değer ödüller, jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 
30 gün içerisinde net olarak ödenecektir. 

17. KOLOKYUMUN YERİ 
Kolokyum ve ödül töreninin tarihi ve yeri ile ilgili bilgiler Koronavirus hastalığı(COVİD-

19) salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirlerin seyrine göre daha sonra ilan edilecektir. 
18. SORU SORMA VE YANITLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR 
Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde “Son Soru Sorma Tarihi” olarak belirtilen 

tarihe kadar yarışma e-posta adresine göndereceklerdir. 
Yarışma jürisi, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları 

değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği 
belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca 
İdare’nin resmi yarışma web adresinde açıklanacaktır. 

 3220/1-1 
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Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör 
ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi : 27.04.2020 
İlan Bitiş Tarihi : 11.05.2020 
 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET KOŞULLAR 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme Profesör 1 

- Tüketici Davranışları, Kriz Dönemlerinde 

Pazarlama, Şirket Kültürü ve Pazarlama, 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Yeşil 

Pazarlama Konularında akademik 

çalışmalar yapıyor olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

- Davranışsal Operasyon Yönetimi, Tedarik 

Zinciri Yönetimi ve Karar Analizi 

konularında akademik çalışmalar yapıyor 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği / 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

- Yüksek Lisans veya Doktora derecesini 

Biyomedikal Mühendisliği alanında almış 

olmak, 

- Medikal görüntü işleme ve biyoinformatik 

konularında araştırma çalışmaları yapmış 

olmak. 

 
BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME 
Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesinin 9. Maddesinde belirtilen evrakları Profesör kadrosu için 6 nüsha; Dr. Öğr. Üyesi 
kadrosu için 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden 
itibaren 15 gün içinde Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Akademik Birime; Profesör kadrosu için 
Rektörlüğe bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular gizli tutulacak olup, belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan 
ve internet üzerinden veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ 
Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No: 2 Şile/İSTANBUL 
 3237/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili 
maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik 
Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 
kadrolarına eleman alınacaktır. 

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma 
Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), 
Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Yabancı Dil Belgesi 
ve Doçentlik Belgesini, Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler 
ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari 
Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, 
yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), İstanbul 
Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve 
faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 8 adet PDF formatında 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama 
düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları 
(basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya 
posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru 
dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta 
Yeterlik, Uzmanlık), Yabancı Dil Belgesi ve Doçentlik Belgesini, Akademik Yükseltilme ve 
Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama 
Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu 
(PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, İstanbul 
Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve 
faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama 
düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları 
(basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya 
posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya 
başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, 
Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Yabancı Dil Belgesi, Akademik Yükseltilme ve Atamada 
Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri 
Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF 
formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi 
Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve 
faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama 
düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları 
(basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta ile 
başvurmaları gerekmektedir. 
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BAŞVURU EVRAKLARI: 
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde 

bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.) , 
2. Üniversitemizhttps://personel.istanbul.edu.tr/tr/_adresindeduyurular/formlar kısmından 

yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve 
Doçentler için olacak), 

3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar 
(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 

4. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 
Hesaplaması Formu 

5. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu, 
6. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname) 
7. 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), 
8. Adli Sicil Kaydı, 
9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 
10. Kimlik Fotokopisi 
11. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını 

gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için), 
12. Askerlik durum belgesi 
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) 
(Resmi Kurum onaylı belge) 

AÇIKLAMALAR: 
1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 
3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden 

Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
4. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili 

birimlere yapılacaktır. 
5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

15. gündür. 
6. Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda 

belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak 
olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai 
bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne 
ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

7. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik 
eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen 
%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu 
bulunmamaktadır. 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2020 – Sayı : 31111 

 

8. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına 
girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde 
bulunan duyurular/formlar kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni 
doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir. 

9. İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler adresinden ulaşılabilir. Dr. Öğretim 
Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede 
yer alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve 
üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari 
kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz. 

10. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. 
11. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 

atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan 
anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 

12. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir. 
D U Y U R U L U R 

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

Üroloji 
PROFESÖR 

1 
Çocuk Ürolojisi ve renal transplantasyon 

alanında deneyimli olmak. 

İç Hastalıkları 
PROFESÖR 

1 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 

Yan Dal Uzmanlığını almış olmak. 

İç Hastalıkları 
DOÇENT 

1 
Romatoloji Yan Dal Uzmanlığını almış 

olmak. 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

DOÇENT 

1 

Zor Entübasyon ve Havayolunun Ultrason 

ile değerlendirmesi alanında deneyimli 

olmak. 

Radyasyon Onkolojisi 

DOÇENT 

1 

Meme Kanseri, Jinekolojik Kanserler ve 

Brakiterapi alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

Deri ve Zührevi Hastalıklar 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

Malin deri tümerleri alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 1 

Kas iskelet sistemi enjeksiyonları ve 

proloterapi alanlarındabilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

Biyoistatistik 

DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 1 

Cezalı (penalized) maksimum olabilirlik 

lojistik regresyon analizi alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 
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HUKUK FAKÜLTESİ 

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku PROFESÖR 1  

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
3 

 

Medeni Hukuk 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

 

Anayasa Hukuku 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Yakınçağ Tarihi PROFESÖR 1  

FEN FAKÜLTESİ 

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği PROFESÖR 1 

FCC ee-hh, anormal Higgs bozon 

bağlaşımları ve spektroskopik analiz 

yöntemleri alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği DOÇENT 1 

Süperistatistik yöntemlerle AMS deney 

sonuçları konusunda bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

Geometri PROFESÖR 1  

Moleküler Biyoloji ve Genetik PROFESÖR 2  

Moleküler Biyoloji PROFESÖR 1  

Katıhal Fiziği PROFESÖR 1 

Nanoboyutlu ve manyetik oksit yarıiletken 

alaşım yapılar alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

Astrofizik PROFESÖR 1 
Yüksek enerji astrofiziği alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

Genel Fizik PROFESÖR 1 
Termoelektrik Malzemeler alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

Genel Fizik DOÇENT 1 

Plazma polimer filmlerinin dielektrik 

özellikleri alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

Zooloji DOÇENT 1  
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Botanik DOÇENT 1 

Galanthus, Crocus, Berteroa cinsleriyle ilgili 

Sistematik Botanik alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

Botanik 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

Bitki fizyolojisi alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

Matematiksel Fizik 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

 

Nükleer Fizik 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

 

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

Çevresel ve ekstrem koşullarda özgür 

yaşayan amipler konusunda kültürel ve 

moleküler düzeyde bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

İKTİSAT FAKÜLTESİ 

Yöneylem PROFESÖR 1 
Enerji ve Çevre Ekonomisi alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Finans DOÇENT 1 
Kurumsal Yönetim ve Rekabet Endeksi 

alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Turizm İşletmeciliği 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

Moleküler Gastronomi ve Seyahat 

Motivasyonu alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Farmasötik Teknoloji 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

 

Farmasötik Mikrobiyoloji 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Protetik Diş Tedavisi DOÇENT 1  

Protetik Diş Tedavisi 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

 

Restoratif Diş Tedavisi 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

 

Temel Tıp Bilimleri 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

 

Endodonti 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
3 

 

Oral İmplantoloji 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1  
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İŞLETME FAKÜLTESİ 

Örgütsel Davranış PROFESÖR 1  

İnsan Kaynakları Yönetimi DOÇENT 1  

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 

Kentleşme ve Çevre Sorunları 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

 

Maliye 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

 

Siyaset Bilimi 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

İslam Tarihi PROFESÖR 1  

Arap Dili ve Belagatı DOÇENT 2  

SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Gıda Güvenliği PROFESÖR 1  

İçsu Kaynakları ve Yönetimi PROFESÖR 1  

Deniz Biyolojisi DOÇENT 1  

Su Ürünleri Hastalıkları 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

 

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ 

Ulaştırma DOÇENT 1 
İnsani Yardım Lojistiği ve Bulanık Kümeler 

alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

Genetik PROFESÖR 1  

Genetik DOÇENT 2  

DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ 

Deniz İşletmeciliği PROFESÖR 1  

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği DOÇENT 1  

Kimyasal Oşinografi 
DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

 

 3177/1-1 
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Spor Bilimleri 

Fakültesi, ve Tıp Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 
sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 
uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak 
koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesi ile birlikte, özgeçmişini, tasdikli veya e-devlet üzerinden 
alınan karekodlu Doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım 
başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınabilir Belleğe aktararak ilanın yayım tarihinden 
itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına iadeli taahhütlü posta yoluyla 
başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, tasdikli veya e-
devlet üzerinden alınan karekodlu Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun 
hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak 
dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığına iadeli taahhütlü posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik 
unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat 
ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava 
tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır." 

Dokor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, tasdikli veya e-
devlet üzerinden alınan karekodlu Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun 
hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak 
dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime (Fakülte, 
Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu) iadeli taahhütlü posta yoluyla başvurmaları 
gerekmektedir. 

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde 
başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan 
başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden 
Üniversitemiz sorumlu değildir. 

İlan olunur. 
 

BİRİM ADI BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

ANASANAT DALI/ 
PROGRAM 

KADRO 
UNVANI 

ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

Eczacılık 
Fakültesi 

Eczacılık 
Meslek Bilimleri 

Farmakoloji 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. 
Farmakoloji alanında Doktora yapmış 
olmak. 

İktisat 
Fakültesi 

İktisat İktisat Teorisi Profesör 1 

Uluslararası İktisat alanında Doçent 
unvanı almış olmak. İktisadi Büyüme, 
Dışa Açıklık, Teknolojik Gelişme ve 
Yenilik İktisadı konularında çalışmaları 
bulunmak. 
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İktisat 
Fakültesi İktisat İktisat Tarihi Dr. Öğr. 

Üyesi 1 

İktisadi Gelişmenin Tarihi Kökenleri, 
Kültür İktisadı, Din İktisadı ve Osmanlı 
İktisat Tarihi alanında çalışmalar 
yapmak. Alanında SSCI makaleleri 
bulunmak. 

İlahiyat 
Fakültesi 

Felsefe ve Din 
Bilimleri Dinler Tarihi Profesör 1 Felsefe ve Din Bilimleri (Dinler Tarihi) 

alanında Doçent olmak. 
İlahiyat 

Fakültesi 
İslâm Tarihi ve 

Sanatları İslâm Tarihi Doçent 1 İslam Tarihi ve Sanatları (İslam Tarihi) 
alanında Doçent olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Antrenörlük 
Eğitimi 

Hareket ve 
Antrenman 

Bilimleri 
Profesör 1 

Doçentlik unvanını aldıktan sonra 
SCI/SCI-Exp dergilerde yayınlanmış; 
Ampüte futbolunda kanadiyene binen 
yükler ve Futbol Tekmeliklerinin 
koruma etkinliği konularında spor 
biomekaniği alanında çalışmaları 
olmak. Devlet Sporcusu unvanına 
sahip olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Beden Eğitimi 
ve Spor Eğitimi 

Beden Eğitimi ve 
Spor Eğitimi Profesör 1 

Doçent Unvanını Eğitim Bilimleri Alan 
Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor alanında 
almış olmak. Hareket gelişimi ve 
eğitimi ile ilgili uluslararası yayın 
yapmış olmak. Cimnastik ve Hareket 
Eğitimi alanında ders veriyor olmak. 
Cimnastik branşında 4. Kademe 
antrenörlük belgesine sahip olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Beden Eğitimi 
ve Spor Eğitimi 

Beden Eğitimi ve 
Spor Eğitimi Profesör 1 

Doçent Unvanını Spor Bilimleri temel 
alanında almış olmak. Çocuklarda 
fiziksel aktivite konusunda uluslararası 
yayınlar yapmış olmak. 4. kademe 
Artistik Cimnastik Antrenörlük 
belgesine sahip olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Antrenörlük 
Eğitimi 

Spor Sağlık 
Bilimleri Doçent 1 

Tıbbi Biyokimya bilim alanında 
doçentlik unvanını almış olmak, 
Egzersiz Biyokimyası alanında SCI 
indeksli yayın yapmış olmak, 
Sporcuların besin destek ürünleri ve 
ilaç kullanma alışkanlıklarını inceleyen 
nitelikli bilimsel çalışmalar yapmış 
olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Antrenörlük 
Eğitimi 

Spor Sağlık 
Bilimleri Doçent 1 

Spor Bilimleri temel bilim alanında 
doçentlik unvanını almış olmak, genç 
obezitesi ve egzersiz konusunda SCI-
Exp indeksli yayın yapmış olmak, 
doktorasını obezite ve egzersiz 
alanında yapmış olmak, obezite ve 
egzersiz alanında ulusal ve 
uluslararası nitelikli bilimsel çalışmalar 
ve projeler yapmış olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Beden Eğitimi 
ve Spor Eğitimi 

Beden Eğitimi ve 
Spor Eğitimi Doçent 1 

Doçent Unvanını Spor Bilimleri temel 
alanında almış olmak. Olimpiyatlar ve 
Judo alanında uluslararası çalışmaları 
olmak ve doktorasını beden eğitimi 
öğretmenlerinin yönetimi konusunda 
yapmış olmak. 
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Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Antrenörlük 
Eğitimi 

Hareket ve 
Antrenman 

Bilimleri 
Doçent 1 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Badminton 
Uzmanlık alanı mezunu ve 3. Kademe 
Badminton Antrenörlük belgesine 
sahip olmak. Badminton sporunda Milli 
Olmak. Yüksek Lisansını Beden 
Eğitimi ve Spor Anabilim dalında, 
Doktorasını Hareket ve Antrenman 
Bilimleri Programında tamamlamış 
olmak. Takım sporlarında saha testleri 
ve teknoloji kullanımı konularında ders 
vermiş olmak. Kadın futbolu, futbol 
hakemleri ve badminton sporu 
alanında akademik yayınlara sahip 
olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Antrenörlük 
Eğitimi 

Hareket ve 
Antrenman 

Bilimleri 
Doçent 1 

Doktora sonrası, SCI/SCI-Exp 
dergilerde yayınlanmış; Suspension 
antrenman sisteminde şınav 
egzersizinin incelenmesi ve Ampüte 
futbolunda kanadiyene binen yükler 
konularında akademik çalışmaları 
olmak, raket sporlarında Milli takım 
antrenörlüğü yapmış olmak, 
Raket sporları ve kuvvet antrenmanı 
konularında lisans ve yüksek lisans 
düzeyinde ders vermiş olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Spor Yöneticiliği 
Spor Yönetim 

Bilimleri 
Doçent 1 

Yüksek Lisansını Rekreasyon Anabilim 
Dalında, Doktorasını Spor Yönetim 
Bilimleri programında tamamlamış 
olmak. Çalışma Ekonomisi ve Spor, 
Spor İşletmeciliği alanlarında ders 
vermiş ve Futbolda çalışma ilişkileri, 
işsizlik ve emek ekonomisi konularında 
akademik yayınlara sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Patoloji Profesör 1 

Tıbbi Patoloji uzmanı olmak, 
hematopatoloji, kemik ve yumuşak 
doku patolojileri alanlarında deneyimli 
olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi Biyokimya Profesör 1 

Biyokimya doktorası olmak, alanında 
yurt dışı deneyimi olmak, proteazomal 
sistemler ve kanser tedavileri 
konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Profesör 1 

Çocuk Hastalıkları uzmanı ve Çocuk 
Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak, 
Ulusal Çocuk Nefrolojisi yeterlik 
belgesi olmak, çocuk ve 
yenidoğanlarda diyaliz ile çocuk 
böbrek nakli konularında deneyimli 
olmak, yenidoğanlarda diyaliz 
konusunda çalışmaları olmak 
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Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 

Kardiyoloji uzmanı olmak, sağ kalp 
fonksiyonlarının ileri ekokardiyografik 
yöntemlerle değerlendirildiği, sistemik 
hastalıklarda ve uyku bozukluklarında 
damar sertliğinin değerlendirildiği 
uluslararası araştırma makaleleri 
olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi Biyokimya Doçent 1 

Biyokimya doktorası olmak, alanında 
yurt dışı deneyimi olmak, 
malignitelerde in vitro çalışmalar 
yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp 
Bilimleri 

İç Hastalıkları Doçent 1 

İç Hastalıkları uzmanı ve Geriatri yan 
dal uzmanı olmak, yaşlılarda uyku ve 
sarkopeni konularında yayını olmak ve 
palyatif bakım alanında uluslararası 
sertifika sahibi olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp 
Bilimleri 

Göğüs Hastalıkları Doçent 1 

Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak, 
akciğer nakli konusunda deneyimli, bu 
konuda yurtdışı eğitimi almış olmak, 
endobronşiyal ultrason, dahili yoğun 
bakım deneyimi olmak, pulmoner 
hipertansiyon ve girişimsel pulmonoloji 
konularında yayınları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı 
olmak, duygudurum bozuklukları, ışık 
tedavisi, kadın ruh sağlığı ve 
psikoterapi konusunda deneyimli 
olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

İmmünoloji 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Biyoteknoloji bölümünde Doktora 
tamamlamış olmak. Tümor ilişkili 
inflamasyon üzerine uluslararası 
yayınları bulunmak. Çeşitli 
kanserlerde, RNA, mikroRNA ve 
mikroarray üzerine uluslararası 
yayınları bulunmak. Kanser kök 
hücreleri ile ilgili uluslararası yayını 
bulunmak. 

Tıp Fakültesi Temel Tıp 
Bilimleri 

İmmünoloji Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Temel Tıp alanlarından birinde 
Doktora yapmış olmak. Kök hücre 
farklılaşması üzerine uluslararası 
yayınları bulunmak. İnsan ve 
mikroorganizmalarda yeni nesil RNA 
sekanslama yöntemlerinin kullanımı, 
RNA interaktomu ve RNA sensörlerinin 
araştırılması üzerine uluslararası 
yayınları bulunmak. Kanser 
tedavisinde çeşitli kimyasalların 
terapötik etkilerinin incelenmesi 
üzerine çalışması bulunmak. 

 3222/1-1 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL İLANI 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Esaslarda yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli 

personel alınacaktır. 

 

NİTELİK 

KODU 
UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

01 Hemşire 74 
Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümü lisans 

mezunu olmak. 

02 
Sağlık 

Teknikeri 
2 

Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun 

olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve 

belgelendirmek. 

03 
Diğer Sağlık 

Personeli 
4 

İlk ve Acil Yardım önlisans programından mezun 

olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve 

belgelendirmek. 

04 
Diğer Sağlık 

Personeli 
2 

Diyaliz Teknikerliği önlisans programından mezun 

olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve 

belgelendirmek. 

05 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 

Eczane Teknikerliği önlisans programından mezun 

olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve 

belgelendirmek. 

06 
Diğer Sağlık 

Personeli 
2 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından 

mezun olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve 

belgelendirmek. 

07 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 

Radyoloji / Tıbbi Görüntüleme önlisans programından 

mezun olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve 

belgelendirmek. 

 
Laborant 1 

Tıbbi Laboratuvar önlisans programından mezun olmak. 

Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. 
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NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. Başvuracak adaylarda 

yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde 

(A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

I. GENEL ŞARTLAR: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

3 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 

savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkum olmamak, 

4 - Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfta 

geçirmiş olmak, 

5 - 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

7 - Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 

KPSSP93 puanı esas alınacaktır. 

8 - Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B 

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler." hükmüne uygun olması, 

ll. ÖZEL ŞARTLAR 

1 - Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak. 

2 - Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 

3 - 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 

4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
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IlI. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde; 

1 - Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır) 

2 - Diploma veya geçici mezuniyet belgesi, 

3 - Çalışma belgesi 

4 - Kimlik Belgesi 

5 - 2018 KPSS (B) grubu sonuç belgesi 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin www.meramtip.com.tr 

adresinden online Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve yukarıda belirtilen belgelerin ilgili 

bölüme yüklenmesi gerekmektedir. Adaylar başvuru esnasında sistemin üreteceği referans 

kodunu mutlaka not ederek yapacakları kontrol işlemleri ve müracaatlarında bu kodu 

kullanacaklardır. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. 

Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz 

sayılacaktır. İlanımızın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru 

yapılabilecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

NOT: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) 

Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge 

verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit 

edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, 

idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin 

edileceği hususu önemle duyurulur. 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ: 

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde ilan 

edilecektir. Kadroların iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı 

takdirde ilan edilen Yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde 

olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan 

edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri 

gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. 

 3218/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 
4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 
2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 38 (Otuzsekiz) adet 
sözleşmeli personel alınacaktır. 

 
UNVAN 
KODU 

UNVANI ÖĞRENİM DURUMU ADET ARANAN NİTELİKLER 

01 Hemşire 

Yükseköğretim 
Kurumlarının Lisans 

Düzeyinde Eğitim Veren 
İlgili Bölümlerinden 

Mezun Olmak 

25  

02 Hemşire 

Orta Öğretim 
Kurumlarının Hemşirelik 

Bölümünden Mezun 
Olmak 

1 

*İlk yardımcı belgesine sahip olmak ve belgelendirmek. 
* Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursu (İLYAD) Katılım 
Belgesine sahip olmak ve belgelendirmek. 
* Sağlık seminerleri Programı kapsamında Yenidoğan 
Yoğun Bakım Hemşireliği, Pediatri Hemşireliği ve 
Ameliyathane Hemşireliği, başarı sertifikalarına sahip 
olmak ve belgelendirmek. 

03 Hemşire 

Orta Öğretim 
Kurumlarının Hemşirelik 

Bölümünden Mezun 
Olmak 

1 

*Sağlık seminerleri programı kapsamında Yenidoğan 
Yoğun Bakım hemşireliği ve Pediatri hemşireliği başarı 
sertifikalarına sahip olmak ve belgelendirmek. 
*Bağımlılıkla mücadele eğitimine katılmış olmak ve 
belgelendirmek. 

04 

Diğer Sağlık 
Personeli 
(Anestezi 

Teknisyeni) 

Orta Öğretim 
Kurumlarının İlgili 

Bölümlerinden Mezun 
Olmak 

1  

05 

Diğer Sağlık 
Personeli 
(Anestezi 

Teknisyeni) 

Orta Öğretim 
Kurumlarının İlgili 

Bölümlerinden Mezun 
Olmak 

1 

*En az 8 yıl Ameliyathane anestezi biriminde çalışmış 
olmak ve belgelendirmek. 
*İlk Yardım eğitmeni Yetki Belgesine sahip olmak ve 
belgelendirmek. 

06 
Diğer Sağlık 

Personeli (Acil 
Tıp Teknisyeni) 

Orta Öğretim 
Kurumlarının İlgili 

Bölümlerinden Mezun 
Olmak 

1 

*En az 5 yıl mesleki deneyime sahip olup,Hastanelerin 
Mavi Kod ekibinde en az 5 yıl görevlendirilmiş olmak ve 
belgelendirmek. 
*Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi (ÇİLYAD) , 
Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Kursu , Travma ve 
Resüsitasyon Kursu (TRK) eğitimlerine katılmış olmak 
ve belgelendirmek. 
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07 

Diğer Sağlık 
Personeli (Dil ve 

Konuşma 
Terapisti) 

Yükseköğretim 
Kurumlarının Lisans 

Düzeyinde Eğitim Veren 
İlgili Bölümlerinden 

Mezun Olmak 

1  

08 Sağlık Teknikeri 
(Yaşlı Bakım) 

Yükseköğretim 
Kurumlarının Önlisans 

Düzeyinde Eğitim Veren 
İlgili Bölümlerinden 

Mezun Olmak 

1 
*Yaşlı sağlığı ve Evde hasta bakımı sertifikasına , Temel 
iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına ve sağlık psikolojisi 
sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek 

09 Sağlık Teknikeri 
(Diyaliz) 

Yükseköğretim 
Kurumlarının Önlisans 

Düzeyinde Eğitim Veren 
İlgili Bölümlerinden 

Mezun Olmak 

1  

10 
Sağlık Teknikeri 

(Paramedik) 

Yükseköğretim 
Kurumlarının Önlisans 

Düzeyinde Eğitim Veren 
İlgili Bölümlerinden 

Mezun Olmak 

1  

11 Sağlık Teknikeri 
(Anestezi) 

Yükseköğretim 
Kurumlarının Önlisans 

Düzeyinde Eğitim Veren 
İlgili Bölümlerinden 

Mezun Olmak 

1 

*En az 5 Yıl Ameliyathane anestezi biriminde çalışmış 
olmak ve belgelendirmek. 
* Hastanelerin ameliyathane bölümünde anestezi 
teknikeri olarak Yetişkin ve Pediatrik Kalp Damar 
Cerrahisi, Beyin Pili (Derin Beyin Stimülasyonu) ,Kafa 
Tabanı Cerrahisi ve Beyin Tümörü ameliyatlarına 
katılmış olmak ve belgelendirmek. 
*İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesine ve Neonatal 
Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikasına sahip 
olmak ve belgelendirmek. 

12 
Sağlık Teknikeri 

(Anestezi) 

Yükseköğretim 
Kurumlarının Önlisans 

Düzeyinde Eğitim Veren 
İlgili Bölümlerinden 

Mezun Olmak 

1 

*En az 5 Yıl Ameliyathane anestezi biriminde çalışmış 
olmak ve belgelendirmek. 
* Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Eğitimi Katılım 
Belgesine , Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu 
(ÇİLYAD) Katılım Belgesine, İlk Yardım Eğitmeni Yetki 
Belgesine, Derin Beyin Stimulasyonu kursuna katılmış 
olmak ve belgelendirmek. 

13 Röntgen 
Teknisyeni 

Yükseköğretim 
Kurumlarının Önlisans 

Düzeyinde Eğitim Veren 
İlgili Bölümlerinden 

Mezun Olmak 

1 

*Kardiyak MR,Fonksiyonel MR, Bos Görüntüleme, MR 
spektroskopi, Perfüzyon MR, Fetal MR, MR Defakografi- 
Enterografi, Meme MR , Multiparametrik prostat MR 
uygulamalarında deneyim sahibi olmak ve 
belgelendirmek 
*En az 3 yıl 3. Basamak kamu hastanelerinin MR 
ünitesinde çalışmış ve halen çalışıyor olmak ve 
belgelendirmek 

14 Fizyoterapist 

Yükseköğretim 
Kurumlarının Lisans 

Düzeyinde Eğitim Veren 
İlgili Bölümlerinden 

Mezun Olmak 

1 

*Manuel terapi üst esktremite eğitimi, İleri düzey 
ortapedik manuel terapi eğitimi, Pediatrik manuel terapi 
eğitimi, Spastik çocuklarda siplitleme tekniği eğitimi ve 
Yutkunma güçlüğü eğitimi almış olmak ve 
belgelendirmek 
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NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 
getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel 
şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. Maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6 
ve 7 bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

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

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

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

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

7. Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 
2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 

8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B 
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları 
yapılmayacaktır.) 

I. ÖZEL ŞARTLAR: 
1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve 

belgelendirmek. 
2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) sınavına girmiş olması. 
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
4. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru 

yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 
II. ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER: 
1. Fotoğraf başvuru sırasında ilgili alana yüklenecektir. 
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 
3. Diploma Fotokopisi ve/veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (Yükseköğrenim (önlisans 

ve lisans) mezunları için e-devlet’ten alınacak barkodlu mezuniyet belgesi) 
4. Adli Sicil Kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olacaktır.) 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2020 – Sayı : 31111 

 

5. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) sınavına girmiş 
olduğunu gösterir belge. (KPSS sonuç belgesi) 

6. Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.(Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belge istenen 
unvanlarda her nitelik için ayrı ayrı belgelendirme yapılarak ilgili alana yüklenecektir.) 

7. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli. 

8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru 
yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin 
yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile 
ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, 
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. 

III. BAŞVURULARI ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI 
Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde 

(mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru 
şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar 
“hastaneilan.selcuk.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra 
online başvuru sırasında istenen belgeleri ilgili alana yükleyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan 
için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvan kodlu unvana başvuru 
yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe 
aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin 
müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak 
kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin 
asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler 
hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

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

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

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün 
içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan 
Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri 
tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır. 

Online Başvuru Sistemi web adresi: hastaneilan.selcuk.edu.tr 
Başvuru Tarihleri: 27.04.2020 (saat 08:00’den) - 11.05.2020 (saat: 17:00’a kadar) 
Başvuru Şekli: “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web adresinden online başvuru şeklinde 

alınacaktır. 
 3138/1-1 
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL İLANI 

Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin aşağıda belirtilen Anabilim Dalına 2547 Sayılı Kanun, 

Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 

onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine 

göre Doçent alınacaktır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen 

diğer koşulları taşıyan adayların Personel Daire Başkanlığına şahsen yada posta yoluyla 

başvurmaları gerekmektedir. 

Adaylar, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, 

özgeçmişlerini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan 

fotokopisi, doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama 

İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının 

puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 sayfa ve önlü 

arkalı olacak şekilde alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir. 

• Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca 

eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. 

• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak 

başvurulardaki gecikmeden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

• NKU. Öğretim Üyeliğine başvuracak Adaylar, Özgeçmiş ve yayınlarını ve diğer 

akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir. 

 

BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM/ 

ANASANAT DALI/ 

PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

DER. 
ADET AÇIKLAMA 

Hukuk 

Fakültesi 

Kamu 

Hukuku 
İdare Hukuku Doçent 3 1 

Ekonomik kolluk alanında 

doktora yapmış olmak ve 

Ekonomik Kamu Hukuku, İdari 

İşlem Teorisi, İdari Yargılama 

Hukuku alanlarında çalışma 

yapmış olmak. 
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Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Başvuru Tarihi : 27.04.2020 
Son Başvuru Tarihi : 11.05.2020 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca 
aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne 
başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat 
edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta 
yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

Adres: Rektörlük - Tıp Fakültesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi: Oğuzlar Mahallesi   
1375 Sokak No: 8 Balgat / ANKARA 

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ 
BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. 
2 - Özgeçmiş ve Yayın listesi (Söz konusu belgeler yayın tarihine göre sıralanır) 
3 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır) 
4 - Nüfus cüzdanı örneği 
5- Adli Sicil Belgesi 
6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora ve doçentlik belgesi) 

Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı 

kurumdan veya e- devletten alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 
8 - Tüm başvuru evrakları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör için,1 adet 

dosya ve 6 adet CD, Doçent için 1 adet dosya 4 adet CD, Doktor Öğretim Üyesi için 1 adet dosya 
4 adet CD 

9 - Aday tarafından doldurularak puanlandırılmış Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik 
Yükseltilme ve Atanma ölçütler için puanlama tablosu http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/ 
kurumsal/mevzuat 

10 - Adayların https://orcid.org/ adresinden giriş yaparak bir tanımlayıcı no almaları (16 
digit ORCİD identifier)ve belgelendirmeleri 

 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM/ 
BİLİM DALI/ 
PROGRAM 

UNVANI 
ALINACAK 
KİŞİ SAYISI 

BAŞVURU KOŞULLARI 

Tıp 
Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Prof. Dr. 1 
Bağımlılık ve Davranışsal 
Bağımlılık alanında Ulusal ve 
Uluslararası yayınları olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Sağlık 
Yönetimi 

Sağlık Yönetimi 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans 
mezunu olmak. Sağlık Yönetimi 
Bölümü Programlarında doktora 
yapmış olmak 
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Sayfa

1

3
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10

23

29

33

35

67

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar

Hakkında Karar (Karar: 2020/174)

YÖNETMELİKLER

–– Erciyes Üniversitesi Havacılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Hitit Üniversitesi Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Mersin Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

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.


