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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MS HASTALIKLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi MS Hastalıkları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi MS Hastalıkları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının 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 (MS-UAM): Hacettepe Üniversitesi MS Hastalıkları Uygulama ve Araştırma

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

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

15 Haziran 2020
PAZARTESİ
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; multipl skleroz ve nöroimmünoloji konusunda

disiplinler arası araştırmaların ve eğitim faaliyetlerinin bütüncül bir yaklaşımla tek bir merkezde
birleştirmek, yapılacak araştırmalar sonucunda hastaların yaşam kalitesini değiştirecek ve ta-
kibini kolaylaştıracak projelerin hayata geçirilmesini ve uluslararası bilinirliğin ve iş birlikle-
rinin arttırılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Multipl skleroz (MS) ve diğer nöroimmünolojik hastalıkların patogenezi, tanı ve te-

davisi konusunda multidisipliner/interdisipliner, ulusal ve uluslararası iş birliğine dayalı araş-
tırmalar yapmak.

b) Temel nöroimmünoloji alanında özellikle immünolojik ve radyolojik çalışmaları iz-
lemek, yenilikçi ve güncel çalışmalar yapmak ve bunu gerçekleştirebilecek araç-gereç ve ekip-
man desteği için faaliyet halinde olmak.

c) Güvenilir bir hasta veri tabanı oluşturarak yapay zekaya dayalı yöntemlerle gerekli
analizleri yapmak, modellemeler ile verilen sağlık hizmetinin verimlilik ve güvenirliliğini ar-
tırmak.

ç) Çok merkezli çalışmalara ait akışın düzenli ve uygun süreçte yürütülmesini sağla-
mak.

d) Araştırma ve çalışmalar ile elde edilen akademik çıktıların bilimsel yayın halinde
ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşılmasını sağlamak.

e) Araştırma sonuçlarını ve güncel bilgileri kamuoyu ile paylaşmak, toplumun MS ko-
nusundaki farkındalığına ve sağlık okur-yazarlığına katkıda bulunmak.

f) Engellilik potansiyeli de taşıyan MS hastalarına engel durumuna uygun şartlarda ve
mekanlarda verilen hizmetin kalitesini artırmak için araştırmalar yapmak.

g) Merkezde görev yapan yardımcı sağlık personelinin (tıbbi sekreter, hemşire, fizyo-
terapist) santral sinir sistemi otoimmün hastalıkları konusundaki kurum içi eğitimlerini sağla-
mak, farkındalıklarını artırmak.

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 Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede gö-
revli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardım-
cısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
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.
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(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi

hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, en fazla iki müdür yar-

dımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör ta-
rafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev
süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üye-
nin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(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. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

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

sağlamak.
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve bu tasarıyı onaylamak üzere Rek-

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

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma gurupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek

çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.
Danışma Kurulu ve görevi
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyim sahibi Üni-

versitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanlarından ve istekleri halinde ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarındaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör
tarafından üç yıllığına görevlendirilen en çok on beş kişiden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine
kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Görev süresi sona eren
üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma
Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu-
nun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmelerde ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bu-
lunmaktır.

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 görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Atlas Üniversitesinden:
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Atlas Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Atlas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının 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) Genel Sekreter: İstanbul Atlas Üniversitesi Genel Sekreterini,
c) Merkez (ATLAS-SEM): İstanbul Atlas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Mütevelli Heyet: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Mütevelli Heyet Başkanı: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
f) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, ih-

tiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını kazandırmak için kısa ve uzun süreli eğitim programları
düzenlemek ve bu doğrultuda, araştırma, geliştirme, uzmanlık, danışmanlık ve proje hizmetleri
vererek Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile
olan iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlgili mevzuat çerçevesinde sertifika programları, atölyeler ve çalıştaylar düzenle-

mek.
b) Firmalar için özel programlar düzenlemek.
c) İlgili mevzuat çerçevesinde meslek edindirme kursları açmak.
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ç) Meslek içi eğitim ve uzmanlık eğitimi programları düzenlemek.
d) Uzaktan eğitim (çevrim içi ve çevrim dışı) programlar düzenlemek.
e) Konferans, seminer, zirve ve benzeri akademik etkinlikler düzenlemek.
f) Eğitim danışmanlık hizmetleri yürütmek.
g) Sürekli eğitim kapsamında Üniversite Mütevelli Heyeti veya Rektör tarafından öne-

rilen ya da Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkez yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi

ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Mü-
dür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görev süresi sona ermeden görevden alınabilir. Müdür
tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında buluna-
mayacağı durumlarda görevi sona erer. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürü-
tülmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

(2) Müdürün teklifi üzerine, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, öğretim ele-
manları arasından Rektör tarafından iki yıl için en çok iki kişi Müdür Yardımcısı olarak görev-
lendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdür
Yardımcıları görev süresi sona ermeden aynı usulle görevden alınabilirler. 

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara,  Müdür Yardımcıları katılır. 
(4) Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde vekil bıraktığı Müdür Yardımcısı, Müdüre

vekalet eder. 
(5) Müdürün daveti üzerine, Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulu toplantısına oy hakkı

olmaksızın katılabilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Merkezi kuruluş amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Yıllık faaliyet planını, programını ve bütçesini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sun-

mak.
d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Genel Sekreter, Müdür ve Üniversitede gö-

rev yapan öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektörün önerisi ve
Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla görevlendirilen sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu
toplantılarına Rektör başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev
süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeler, gerek görülmesi halinde görev süreleri bit-
meden aynı usulle görevden alınabilirler. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi
doldurmak üzere yenileri seçilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Rektörün daveti üzerine yılda en az üç kez olağan ve gerektiğinde
Rektörün çağrısı üzerine olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem madde-
lerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve ka-
rarlar oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uygulamaları ile ilgili kararları almak.
b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet prog-

ramının oluşumunda gerçekleştirilecek faaliyetlere karar vermek, Müdürün her faaliyet dönemi
sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirerek bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Merkezin yıllık faaliyet planını ve bu plana göre hazırlanan bütçeyi değerlendirerek
Mütevelli Heyetine sunmak.

ç) Eğitim programları sonunda ilgili mevzuat çerçevesinde verilecek olan katılım bel-
gesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek ve Üniversite Sena-
tosuna sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Merkez ça-

lışmalarına katkıda bulunabilecek Üniversite personelinden, istekleri halinde kamu kuruluşları
ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri arasından Mü-
tevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıl için görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin
yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak yılda en az iki kez toplanır.
(4) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur

ve tavsiye niteliğinde görüş bildirir.
(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulun-

mak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değer-

lendirmek.
c) Yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulun-

mak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler
MADDE 13 – (1) Merkezin tabi olacağı mali konulara ilişkin esaslar Mütevelli Heyet

tarafından belirlenir.
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 23/10/2018 tarihli

ve 30574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Atlas Üniversitesi Ana Yönetmeliği,
Mütevelli Heyet ve Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Gelişim Üniversitesinden:
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE TOPLUM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürdürülebilir

Çevre ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre

ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre ve Toplum Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Gelişim 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) Sürdürülebilirlik başta olmak üzere Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma hiz-

met hedefleri doğrultusunda insan haklarına, bilim özgürlüğüne, Üniversite özerkliğine, bilim
ve araştırma etiğine uygun bir şekilde paydaşlarla katılımcı yönetişim, hesap verebilirlik ve
şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kararlar almak ve bu kararlara uygun faaliyetlerde bulunmak.

b) Bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, eğitim faaliyetleri düzenlemek ve top-
lumsal işbirliklerini kurmak ve uygulamak.

c) Sürdürülebilirliğin bir bilim ve faaliyet alanı olarak gelişmesi ve yaygınlaşmasını
sağlamak için yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda disiplinler arası araştırma ve
proje faaliyetleri yürütmek ve kamuoyu ile paylaşmak.

ç) Üniversitenin sürdürülebilirlik kapsamında gelişim planını hazırlamak ve gerekli or-
ganizasyonu gerçekleştirerek planın yürütücülüğünü üstlenmek.

d) Üniversite genelinde sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları teşvik etmek, destek-
lemek ve eşgüdüm sağlamak.

e) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili politika üre-
timine aktif katılım sağlamak, Üniversiteyi ilgili platformlarda temsil etmek.

f) Üniversitenin toplum genelinde ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ala-
nında farkındalık düzeyini arttırmak ve bilinç oluşturarak gündelik yaşamda sürdürülebilirlik
anlayışını hayata geçirmek üzere faaliyetlerde bulunmak ve bu tür faaliyetleri özendirmek.

15 Haziran 2020 – Sayı : 31156                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



g) Üniversitenin ilgili birimlerinin sürdürülebilirlik alanında teknoloji üretmesine, ge-
liştirmesine, mal ve hizmet üretmesine destek sağlamak yolu ile Türkiye’nin bilimsel ve tek-
nolojik alt yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak.

ğ) Üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşlara duyurmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili konuları ve

sorunları incelemek, yapılan araştırmaları izlemek, raporları takip etmek ve bilgi edinmek.
b) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili araştırma,

proje ve atölye çalışmaları yapmak, konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, kongre ve ben-
zeri bilimsel faaliyetleri düzenlemek yoluyla toplum bilincini geliştirmek.

c) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili politika üre-
timine de katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar düzenlemek, sürdürülebilirlik konularında
çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek, bilgi ve hizmet
alışverişinde bulunmak.

ç) Sürdürülebilirlik alanında Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları, dernekler, ticaret odaları, sanayi odaları, meslek odaları, özel sektör ve uluslararası
kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve ortak proje çalışmaları gerçek-
leştirmek.

d) Sürdürülebilirlik alanında araştırma ve projelerin yapılmasını ve yaşama geçirilme-
sini özendirmek, bu amaca hizmet eden yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.

e) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili tasarım/mo-
del oluşturmak, ölçek, değerlendirme ve derecelendirme kriterleri geliştirmek ve uygulamak,
danışmanlık hizmeti vermek, analiz ve proje desteği sağlamak.

f) Üniversitede tüm eğitim kademelerinde sürdürülebilirlik eğitiminin niteliğini geliş-
tirici çalışmalar yapmak.

g) Sürdürülebilirlik alanında toplumun her kesimine yönelik eğitim içerikleri geliştir-
mek, kısa ve/veya uzun dönemli ulusal ve/veya uluslararası düzeyde eğitim faaliyetleri düzen-
lemek, yürütmek, yürütülmesini sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Sürdürülebilirlikle ilgili konulardaki çalışmalara ve ilgili kuruluşlar arasındaki
koordinasyona yardımcı olmak, sürdürülebilirlikle ilişkili her türlü kurum, kuruluş, kişi top-
luluğu ve bireyler arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak.

h) Merkez olarak faaliyet alanı ile ilgili konularda yayım yapmak.
ı) Sürdürülebilirlik alanında araştırma, rapor, yayın, belge, film, fotoğraf ve benzerle-

rinden oluşan bir kitaplık, koleksiyon ve arşiv 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, Rektör tarafından Üniversite çalışanları arasından iki yıl süre

ile görevlendirilir. Rektör, Müdürü görevden alabilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendi-
rilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır.

(2) Müdür, Üniversite çalışanları arasından iki kişiyi kendi görev süresiyle sınırlı olmak
kaydıyla Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, Müdür yardımcılarının görevine son
verebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak

ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Her yıl Aralık ayının ilk haftasında bir sonraki yılın faaliyet planını hazırlamak ve

merkez yönetim kuruluna sunmak.
d) Her yıl ocak ayının son haftasında bir önceki yılın faaliyet raporunu hazırlamak ve

merkez yönetim kuruluna sunmak.
e) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını

Rektöre arz etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından

iki yıl süreyle görevlendirilen dört Üniversite personeli olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu raportörlüğü
için Müdür yardımcılarından birini görevlendirir. İhtiyaç halinde iç ve dış paydaşlar Müdür ta-
rafından oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna davet edilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en
az iki kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde,
Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını onaylamak.
b) Merkezin yürütülecek faaliyetlerini onaylamak veya bu faaliyetlerin yürütülmesi

için Müdürü görevlendirmek.
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görev-

lendirilen Merkezin amaçları ve faaliyetleri konusunda yeterliliklere sahip en az üçü Üniversite
bünyesinden veya haricinden olmak üzere Müdür dahil toplam toplam dört kişiden oluşur. Üni-
versite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeleri ise Rektörün
daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile görevlendirilir. Görev süresi dolan
üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulu raportörlüğü için müdür yardım-
cılarından birini görevlendirir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en
az bir kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde,
Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak değerlendir-

meler yapar, görüş ve önerilerde bulunarak tavsiye niteliğinde kararlar alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanununu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Kent Üniversitesinden:
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM, UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağ-

lığı Eğitim, 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; İstanbul Kent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim,

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) Dekan: İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte: İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ç) Merkez (Hastane): İstanbul Kent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,
e) Müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı): Merkezin müdür yardımcılarını,
f) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

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

sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze
başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti ver-
mek.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına say-
gılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime
devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Üniver-
site içinde ve dışında sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yük-
sekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla iş birliği
yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.
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d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-
tırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette
bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

e) Diş hekimliği lisans, uzmanlık ve doktora eğitimi uygulama programlarının yürü-
tülmesinde destek sağlamak.

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

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

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunan toplum ağız
ve diş sağlığı birimi oluşturmak ve bu birime saha çalışmalarında destek verebilecek kamu ku-
rum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde iş birliği yapmak.

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

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda
iş birliğini sağlamak.

d) Merkezin amaçları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştiril-
mesine imkân sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda doğru bilgilere sahip olması ve doğru dav-
ranış ve alışkanlıklar kazanmasına yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç kazanmalarını ve Mer-
kez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde
bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşları ile iş birliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üst-
lenmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulun-
mak ve benzeri hizmetleri vermek.

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

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Merkezin faaliyet alanıyla ilgili diğer faaliyet-
lerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Başhekim.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Başhekim
MADDE 8 – (1) Başhekim, Üniversitenin devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından 3 yıllık süre için görevlendirilir. Başhekim; Merkezin tıbbî, idarî, malî
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ve teknik destek, uzmanlık eğitimi ve hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.
Başhekim görev başında olmadığı zaman yardımcılarından birini usule uygun olarak vekil bı-
rakır. Görev süresi biten Başhekim, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden
önce aynı usulle görevden alınabilir.

Başhekimin görevleri
MADDE 9 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda, ilgili mevzuatlara uygun olarak Mer-

kezin misyonu, vizyonu, temel değerleri, kalite politikası ve stratejik hedefleri çerçevesinde
hastane hizmetlerini yürütmek.

b) Merkezi, eğitim-öğretim, idari ve tıbbi araştırmalar için uygulamalara hazır hale ge-
tirmek ve Merkez hizmetlerinin en ekonomik, etkin, kaliteli ve verimli şekilde gerçekleştiril-
mesini sağlamak.

c) Merkezdeki iş ve işlemlerin hızlı, sürekli ve verimli bir biçimde yapılması için gerekli
tedbirleri almak.

ç) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri
almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

d) Komisyon, komite, kurul ve konseylerin teşekkülünü ve işlerliğini sağlamak.
e) Merkezin faaliyet alanındaki sağlık ve diğer tüm hizmetlerin planlanmasını, uygu-

lanmasını, yürütülmesini sağlamak.
f) Merkezin personel planlamasını yapmak/yaptırmak ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli

olarak Rektörlüğe sunmak.
g) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarının geliştirilmesini,

uygulanmasını sağlamak ve denetimini yapmak.
ğ) Fakülte enfeksiyon kontrol komisyonunca alınan kararların işleyişini sağlamak.
h) Merkezin akreditasyon süreçlerini planlamak, yürütmek ve elde edilen kazanımların

sürekliliğini sağlamak.
ı) Rektör ve rektör yardımcısının katılmadığı durumlarda Yönetim Kuruluna başkanlık

etmek.
i) Gerektiğinde yetkili amirin izni ile Merkez adına açıklama yapmak.
Başhekim yardımcıları
MADDE 10 – (1) Başhekimin önerisi ve Rektörün onayı ile Fakültede devamlı statüde

görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla 2 kişi başhekim yardımcısı olarak görevlendi-
rilebilir. Başhekim yardımcıları, Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Başhekime yardımcı
olurlar.

(2) Başhekimin görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona
erer. Görev süresi biten başhekim yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya sü-
resinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Rektörün görevlendirdiği rektör yardımcısı,

Dekan, Başhekim ile Fakültede görev yapan 5 öğretim üyesi olmak üzere en fazla 9 üyeden
oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Başhekimin önerisi ile Rektör tarafından 3 yıllık süre ile gö-
revlendirilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyelikler için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kuruluna katılması halinde Rektör veya görevlendir-
diği rektör yardımcısı, bunların katılmadıkları durumlarda ise Başhekim Yönetim Kuruluna
başkanlık eder. Yönetim Kurulu, başkanın yazılı çağrısı üzerine yılda en az 2 defa olağan olarak
toplanır. Gerektiğinde olağan dışı toplantılar yapılabilir. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü
Hastane Müdürü yapar, sekretaryası Başhekimlik tarafından yürütülür.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Danışma Kurulunun tav-

siyeleri ışığında, Başhekim tarafından son şekli verilen stratejik plan çerçevesinde hazırlanan
yıllık faaliyet planı ve faaliyet raporlarını görüşmek, onaylamak ve ibra etmek.

b) Merkezde sağlık hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili faaliyette bulunan tüm birimlerin
rasyonel, etkin ve verimli çalışması için gerekli eşgüdümü sağlamak.

c) Merkezin kadro ve bütçe tasarısı hakkında görüş hazırlamak ve Rektörün onayına
sunmak.

ç) İş sağlığı ve güvenliği ile hasta ve çalışan güvenliği alanlarında, mevzuata uygun bir
şekilde gerekli önlemleri almak ve düzeltici faaliyetleri karara bağlamak.

d) Kalite, performans ve benzeri her türlü ölçüm verilerini değerlendirmek.
e) Hastanelerin gelir ve gider raporlarına göre idari kararlar almak.
f) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli karar-

ları almak.
g) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin,

ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını
yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

ğ) Başhekim tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlen-
dirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kararlar
almak.

h) Merkezin sürekli daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, kli-
nikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak
ve bu birimlerin yönetim esaslarını belirlemek.

ı) Merkezin personel ve diğer kaynaklarını inceleyerek Merkezin plan ve programları
hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere raporlar hazırlamak.

i) İlgili mevzuat hükümlerine göre diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Dekan, dekan yardımcıları, Başhekim, başhekim

yardımcıları, anabilim dalı başkanları ve diş hekimliği araştırma görevlileri ile uzmanlık öğ-
rencilerinin bir araya gelerek kendi aralarından seçeceği bir temsilci ve Hastane Müdürü olmak
üzere en fazla 16 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Başhekimin önerisi ve Rektörün
onayı ile 3 yıllık süre için görevlendirilir. Öneri süreci Başhekimlik tarafından başlatılır, De-
kanlık nezdindeki süreç Dekan tarafından yürütülerek Başhekimliğe iletilir. Başhekim öneriyi
Rektör onayına sunar.

(2) Danışma Kurulu yılda en az 2 defa olağan olarak toplanır. Katılması halinde top-
lantıya Rektör başkanlık eder. Rektörün katılmadığı durumlarda Başhekim başkanlık eder. Rek-
tör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu olağan dışı toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun
raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.

(3) Danışma Kurulu; Fakültenin öğretim üyelerinden gelen görüş, öneri ve eleştirileri
değerlendirir, Merkezin amaçlarına uygun, hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye
niteliğindeki görüşleri Yönetim Kuruluna öneri olarak iletir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Müdürü
MADDE 14 – (1) Hastane Müdürü; ilgili mevzuat hükümlerine göre dört yıllık lisans

mezunları ve/veya sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel
eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup, en az on yıllık devlet memurluğu
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tecrübesi olan ya da tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan
ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde en az beş yıl deneyimi olan adaylar arasından Rektör
tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü, görev ve sorumluluk alanlarında Başhekimlik tarafından belirle-
nen esaslara göre çalışır ve verilen görevleri yapar.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 15 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan
alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Kurulu ve Baş-
hekim tarafından çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bun-
ların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya
laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekana ve Başhekime karşı
sorumludurlar.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu görevlendirmesi, ilgili anabi-
lim/bilim dalının öğretim üyeleri arasından yoksa diğer anabilim dallarından anabilim dalı/bö-
lüm akademik kurul kararı, Dekanlık görevlendirmesi ve Başhekimin uygunluk görüşü yönte-
miyle haftalık/aylık periyotlar için veya belirli bir süre için düzenlenerek yapılır.

(2) Klinik sorumlusu; ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak anabilim
dalı/bölüm başkanı/Dekan ve Başhekime karşı sorumludur.

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

(4) Klinik sorumlusu; klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler ile
doktora/uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından sorumludur.
Diğer personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik so-
rumlusuna aittir.

Oylama usulü

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte geçen kurullarda veya Merkezde kurulacak tüm
kurul, komite ve komisyonlarda her üye oyunu kabul veya ret yönünde kullanır. Çekimser oy
kullanılamaz. Ret oyu kullanan üyeler gerekçeli açıklama yazarlar. Toplantı yeter sayısı üye
tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Tüm kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar verilmiş olur.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli
Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Başhekime devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yü-
rütür.
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uzaktan

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının 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) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,
b) Merkez: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü, 
d) Uzaktan eğitim ve öğretim: Derslerin alternatif olarak kampüs içinde oluşturulan

uzaktan eğitim sınıflarında veya kampüs dışında kayda alınarak arşivlenmesi ve öğrencilerin
dersleri tekrar izleyebilmesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Enstitü bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim

ile verilecek derslerin organizasyonunu yapmak.
b) Enstitü bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesi

ve uzaktan eğitime yönelik öğretim teknolojilerinin geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede
uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak. 

c) Uzaktan eğitim ile verilen derslerin ölçme ve değerlendirmelerine yönelik yazılım
otomasyonlarını geliştirmek.

ç) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş
birliği yapmak, ortak ders paketleri hazırlamak.

d) Öğrenenlerin, araştırma süreçlerini, bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimini kolay-
laştıran teknolojik ortamları oluşturmak.
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Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Uzaktan eğitimle eş zamanlı veya eş zamansız etkileşimli sunumlar ya da etkileşimsiz

sunumlar yapmak.
b) Enstitü bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim

ile verilecek derslerin içeriklerini hazırlamaya yardımcı olmak. 
c) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplantılar

düzenlemek, ilgili mevzuat çerçevesinde verilen sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya
stratejik iş birliği ile organize etmek ve bu yönde katkı sağlamak. 

ç) Geliştirilen ölçme ve değerlendirmelere yönelik yazılım otomasyonları ile ilgili süreli
ve/veya süresiz yayımlar yapmak. 

d) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırmaların yerli ve yabancı kuruluşlarla
yapılacak iş birliği ile geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, ortak dersler düzenlemek
veya derslere misafir öğretim üyesi/konuşmacı davet etmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

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

MADDE 7 – (1) Müdür; Enstitüde kadrolu çalışan öğretim elemanları arasından, Rektör
tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-
rumludur. 

(2) Müdürün önerisi üzerine, Enstitü öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür
yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün
kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcıla-
rının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcı-
larından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görev-
lendirilir. 

Müdürün görevleri 

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

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

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak. 
Yönetim Kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve dört öğretim elemanı ile birlikte toplam
beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. 
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(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az üç ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt
çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. 

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

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

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

sunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür.
—— • ——

Maltepe Üniversitesinden:
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Maltepe Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uy-
gun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme,
trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile ulus-
lararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde ya-
pılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek 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 yayımlanan Vakıf 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,
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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: Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin uy-

gun gördüğü Maltepe Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Maltepe Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Maltepe Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluş-

turmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: Maltepe Üniversitesinin 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 ayni 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,
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: Maltepe 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 Yönetmelik ile ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit

muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zama-
nında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.
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(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.

Akademik alım ve yatırımların belirlenmesine yönelik ilkeler
MADDE 5 – (1) Akademik birimlerce eğitim ve öğretim için veya araştırma alt yapı-

sının kurulması kapsamında; bilgisayar, yazılım, teçhizat ve benzeri her türlü sınıf, atölye ve
laboratuvar donanımının alımı ile ilgili planlama yapılırken Üniversitenin eğitim politikasına
ve kalite anlayışına uygunluk, ortak kullanılabilecek ürünlerin belirlenmesi, ihtiyaçların diğer
birimlerle birlikte planlanması, belirlenen ihtiyaç ve temel teknik özelliklerin rekabeti engel-
lememesi için herhangi bir yönlendirme olmadan satın alma istek yazısında yer alması hususları
dikkate alınır.

Satın alma ilkeleri
MADDE 6 – (1) Satın almanın en uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için; mal ve

hizmet alımının mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden, distribütör, ana bayii ya da yetki
belgesi ile belgelendirilen yerlerden yapılması, mal ve hizmet alımlarında istenilen kaliteyi
verme yeteneği, en uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını
taşıyan en uygun teklifin tercih edilmesi, idari ve teknik şartnamelerin açık ve anlaşılır şekilde
hazırlanması, ihaleye davet edilen her firmaya mal ve hizmet alımına ait açıklayıcı bilgilerin
verilmesi ve rekabet bakımından mümkün olan bütün şartların sağlanması hususları dikkate
alınır.

Satın alma talepleri
MADDE 7 – (1) İdari birimler, satın alınmasını talep ettikleri mal veya hizmetin ko-

nusunu ve ihtiyacın bütün özelliklerini açıklayan yazıyı, Genel Sekreterliğe iletirler.
(2) Akademik birimler, satın alma talep yazısını, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul

müdürü, hastane başhekimi onayını müteakip Genel Sekreterliğe iletir.
(3) Toplanan bütün talepler ayrı ayrı veya birleştirilerek ve eldeki envanter incelenerek

değerlendirilir. Gerek duyulduğunda, talep sahibi birimlerin yetkililerinden talebin yeniden in-
celenmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi istenir.

Satın alma talep formunda bulunması gereken bilgiler
MADDE 8 – (1) Satın alma talep formunda aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:
a) Talep eden birimin adı.
b) İhtiyacın konusu, niteliği ve gerekçesi.
c) Malzemenin cinsi, miktarı, teknik detayları (Teknik Şartname ve tüm teknik detay-

lar).
ç) Talep eden birimin yöneticisinin onayı.
d) Fakültelerde dekan, enstitüde enstitü müdürü, yüksekokullarda yüksekokul müdü-

rünün onayı.
İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 9 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,

ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin
belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.
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Tahmini bedel
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak

tahmini 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 yeterlik ilanlarında yer verilmez. İs-
teklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Komisyonlar
MADDE 11 – (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında,

ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılımıyla kurulacak komisyonları
görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonu; muayene
ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonu kurulması zorunludur.

(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.

İhale işlem dosyası
MADDE 12 – (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 13 – (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 14 – (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 7
günden az olamaz.
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(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-
zetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırıl-
maz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu de-
ğildir.

(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 ilan 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 15 – (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 16 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:
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 vakıf yükseköğretim kurumlarınca
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 do-
layı hükümlü bulunanlar.

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.
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(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 17 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve tek-

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, 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.

(2) Yapılacak olan alımlara ilişkin şartnameler, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri de dikkate alınarak talebi yapan yetkili kişilerce hazırlanır.

(3) Şartnamelerde satın alma konusu işin her türlü idari ve teknik özelliği belirtilir. Şart-
namelerde işin mahiyetine göre konulacak olan özel ve teknik şartların yanında gerekli hallerde
ek hususlara da yer verilir.

a) İdari şartnamelerde işin niteliğine göre aşağıdaki hususların tamamına veya bir kıs-
mına yahut diğer ek şartlara uygun bir sırada yer verilir:

1) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmet ihalelerinde iş tanımı.
2) Üniversitenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
3) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
4) İsteklilere talimatlar.
5) İsteklilerde aranan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
6) Tekliflerin geçerlilik süresi.
7) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup ol-

madığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, isteklinin karşı şartlarının
kabul edilip edilmeyeceği.

8) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil
olacağı.

9) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve
esaslar.

10) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gere-
ken usul ve esaslar.

11) Teklif ve sözleşme türü.
12) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.
13) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Üniversitenin serbest olduğu.
14) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Üniversitenin serbest

olduğu.
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15) İhale konusu işin başlama tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde
uygulanacak yaptırımlar.

16) Ödeme yeri ve şartlarıyla sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının
ne şekilde ödeneceği.

17) Mücbir sebepler, süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsa-
mında yaptırılabilecek iş artış oranları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

18) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-
neceği.

19) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
20) Anlaşmazlıkların çözümü.
21) Üniversitenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun

ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmadığı.
b) Teknik şartname, işin niteliği ve aciliyeti göz önünde bulundurularak verimlilik ve

işe yararlılık kriterleri dikkate alınarak hazırlanır. Ayrıca Üniversite, mal ve hizmet alımında
standardizasyonu sağlamak amacıyla işin konusu, niteliği, garanti süresi, teslim süresi, bakım,
onarım gibi hususlara şartnamede ayrıntılı olarak yer verir.

Alt yükleniciler
MADDE 18 – (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 19 – (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) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 23 üncü
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.

Açık ihale usulü
MADDE 20 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 21 – (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.
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(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler
arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya
yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edil-
meyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sa-
yısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 24 üncü maddenin bi-
rinci ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü
MADDE 22 – (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. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üze-
rinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler so-
nucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı
fiyat teklifleri 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, 10 uncu ve 11 inci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden
pazarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin
MADDE 23 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan 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.
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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
oranına göre güncellenecek ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi TL’ye karşılık gelen tutardaki be-
deli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 11 inci maddede belirtilen komisyonları kur-
ma ve 9 uncu maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale
yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak
bir tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 24 – (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 ihaleyi yapan
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 ye-
terlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam
ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulun-
maması 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 25 – (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.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 26 – (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. 24 üncü 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

15 Haziran 2020 – Sayı : 31156                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



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, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek
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 reddedilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 27 – (1) 26 ncı 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 sonuçlandırılır.

(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 iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(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 iş günü 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 iş günü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.
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(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 28 – (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 29 – (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 bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 27 nci maddenin do-
kuzuncu 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 27 nci 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 iş günü 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 30 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Mua-
yene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokü-
manında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler. Mal veya yapılan iş, yüklenici ta-
rafından Üniversiteye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

(2) Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler,
muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale do-
kümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, Üniversite ta-
rafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

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

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler
İhale usulleri
MADDE 31 – (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.
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Kapalı teklif usulü
MADDE 32 – (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 33 – (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 24 üncü 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 34 – (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 35 – (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 36 – (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 37 – (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 iş günü 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 iş günü içinde, ihale, üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün
isteklilere 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 iş günü geçmedikçe
sözleşme imzalanamaz.

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

Kesin teminat
MADDE 38 – (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 39 – (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, 37 nci maddenin altıncı fıkrasında belir-
tilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin sahibi
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, süre-
nin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbar-
namesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir
ve istekli 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 40 – (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 ilan 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 41 – (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 vekâleten birden fazla teklif vermek.
d) 16 ncı 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 42 – (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 43 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

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

İtiraz
MADDE 45 – (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 bitimini izleyen tarihten önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yet-
kilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerek-
tiği onaylanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi ko-
nusunda 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.
Üniversite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı
ve sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 46 – (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) Sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,
f) Eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,
yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tah-

mini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.
(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma

merkezi gibi eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönet-
melik hükümleri uygulanmaz.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 47 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve 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 48 – (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 49 – (1) 11/7/2012 tarihli ve 28350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal-

tepe Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti

yürütür.
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Munzur Üniversitesinden:
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Munzur Üniversitesi Kariyer Planlama Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve ça-
lışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Munzur Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve

Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, 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
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik kariyer danışmanı: Merkezde görev alan öğretim elemanını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (MUNZUR KARMER): Munzur Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama

ve Araştırma Merkezini, 
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
e) Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Munzur Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; özelde Üniversite öğrencileri ile genelde üniversite

adayları, mezunlar, ebeveynler kapsamında bireyin ilgi ve yeteneklerini tüm dünyadaki kariyer
fırsatları doğrultusunda keşfetmesine destek olmak, farkındalık bilincini geliştirmek ve meslek
icrasına başlama süresini kısaltabilmek amacıyla yürütülecek olan çalışmalarla ulusal ve ulus-
lararası düzeyde uygulama ve araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Bireysel kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik eğitim, organizasyon ve yayın faa-

liyetleri gerçekleştirmek, öğrencileri iş bulma süreçleri konusunda bilgilendirmek, hazırladıkları
özgeçmişleri yorumlamak ve mülakat provasıyla öğrencilere kariyer danışmanlığı yapmak.

b) Üniversiteyi tercih eden öğrencilere dair verilere yönelik olarak bölüm bazında ista-
tistiksel analizler yaparak Üniversitenin tercih edilebilirliğini değerlendirmek ve geliştirmek.

c) Üniversite öğrencilerinin staj ve iş başvurusu yapabilmeleri için özel/kamu kurum
ve kuruluşlarını bir araya getirecek olan kariyer fuarları organize etmek.

ç) Firmalardan gelen taleplerle iş ve staj imkânlarını öğrencilere sunabilecekleri firma
etkinlikleri düzenlemek.
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d) Üniversite bünyesinde kariyer planlama etkinlikleri ile ilgili çalışan öğrenci toplu-
lukları ve öğrenci temsilcileri ile ortak projeler geliştirmek ve yürütülmesine destek vermek.

e) Kariyer danışmanlığı alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer plat-
formları ile iletişim ağı kurmak, bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, kurs, seminer,
konferans, kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi etkileşimleri organize etmek ve bunlara
katılmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyet alanına giren konularda ulusal ve ulus-
lararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek, örnek teşkil edebilecek uy-
gulamaları yerinde incelemek ve bu kuruluşlara üye olmaya yönelik girişimlerde bulunmak.

g) İş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer gelişimi ve beklentilerini konu alan
bilimsel araştırmalar yapmak, raporlamak, her türlü bilgi, belge ve yayını temin ederek bir do-
kümantasyon merkezi kurmak.

ğ) Faaliyetleri ile ilgili konularda duyuru yapmak ve anket uygulamak.
h) Mezun iletişim bilgilerini içeren ve kariyer gelişimlerini izleyen mezun bilgi siste-

mini kullanarak Üniversitenin mezunlarıyla öğrencileri arasındaki bağı kuvvetlendirmek.
ı) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mezun dernekleri ve vakıflarıyla iş birliği içinde me-

zunların kariyer hikâyelerinden öğrenciye örnek teşkil edecek ve mezunu onurlandıracak etki-
leşimler düzenlemek, bu etkileşimleri sürdürülebilir mentorluk boyutuna taşıyacak çalışmalar
yapmak.

i) Mezunların kurduğu yurt içi ve yurt dışı derneklerle Merkezin yararına olacak faali-
yetlerde bulunmak.

j) Mezunlar ve öğrenciler için yeni etkileşim platformları geliştirmek.
k) Öğrencilerin kariyerlerini planlı hedefler doğrultusunda belirlemeleri, geleceğe yö-

nelik doğru ve güçlü adımlarla ilerlemeleri için Üniversite bünyesindeki kariyer planlama, uy-
gulama ve araştırma faaliyet alanlarına hitap eden her birime destek olmak ve yenilerini geliş-
tirmek için ortak çalışmalar yapmak, eğitimler vermek.

l) Aday öğrencilerin ebeveynleri için farkındalık yaratma girişimlerine destek olmak,
bu alanda yapılacak aktivitelere öncü ve yardımcı olmak.

m) Üniversitenin tercih edilebilirliği ile prestijinin artması paralelinde profesyonel ve
akademik kariyer planlamaya yönelik stratejilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik
önerileri Rektörlüğe sunmak ve onaylanan önerileri uygulamaya geçirmek.

n) Üniversite bünyesindeki ilgili birimler ile iş birliği yapmak, danışanlarının fayda-
lanması için önerilerde bulunmak.

o) Akademik kariyer danışmanlarına, danışanlarının kariyer hedeflerinde nasıl etkili
olabilecekleri konusunda bilgilendirici eğitimler düzenlemek, Merkezin amaçları ve çalışmaları
doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayın yapmak.

ö) Merkezin amacı kapsamında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde
bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür. 
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, Rektör

tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. 
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(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür, Rektöre bilgi vermek kaydı ile görevi başında bulunmadığı zamanlarda yar-
dımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görev-
lendirilir. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Rektör
gerekli hallerde müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının
düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplan-

tıya başkanlık etmek.
c) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna önermek ve ka-

rara bağlanan çalışma programını yürütmek.
ç) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri, öğrenci top-

lulukları ve uygulama-araştırma merkezleri ile iletişim ve iş birliği içinde çalışmasını sağlamak.
d) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın

çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak.
e) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek

ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.
f) Yıllık gider ve gelir bütçe önerisini hazırlamak, karara bağlanmak üzere Yönetim

Kuruluna sunmak.
g) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan faaliyet programı ve bütçe önerisini

onaylamak üzere Rektöre sunmak.
ğ) Araştırma projelerinin tasarlanması, yürütülmesi ve denetimini sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör
tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görev-
lendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda
Müdürün çağrısı üzerine toplanabilir. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oy-
ların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak

ve Rektörün onayına sunmak için hazırlamak.
c) Merkezin stratejisini, uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektörün onayına

sunmak.
ç) Merkezin personel ve ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.
d) Merkezin amaçları doğrultusundaki, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onay-

lanmış olan faaliyet ve projelere destek sağlamak.
e) Gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılması planlanan tüm harcama ve yatırımları

Rektöre sunmak.
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g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak
ve bunların görevlerini düzenlemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapılmasını sağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim

elemanları ile istekleri halinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli
çalışmalar yapmış yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları arasından Yönetim Ku-
rulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunda görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine,
kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilebilir. Görev süresi sona
eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır; kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik
tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik kariyer danışmanları
MADDE 13 – (1) Akademik kariyer danışmanları, Yönetim Kurulunun önerileri doğ-

rultusunda Rektör tarafından her bölümden en az bir öğretim elemanı olacak şekilde üç yıl için
görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşur. Görev süresi sona eren akademik kariyer da-
nışmanı tekrar görevlendirilebilir.

Akademik kariyer danışmanlarının görevleri
MADDE 14 – (1) Akademik kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda danışanlara, kariyer gelişimlerinde danışmanlık

hizmeti vererek destek olmak.
b) Uzmanlık alanlarında Yönetim Kuruluna proje önerisi sunmak ve uygun görüldüğü

takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak.
c) Görev yaptıkları birimlerde, kariyer gelişimleri konusunda verecekleri birebir danış-

manlık yanında kariyer planlama ve geliştirme konularında eğitim, seminer ve konferans gibi
kitlesel bilgilendirici etkinliklerin düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

ç) Uzmanlık alanlarında, öğrenciler/danışanlar için staj ve iş imkânları araştırmak.
d) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkı sağlamak.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                             15 Haziran 2020 – Sayı : 31156



Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETME VE ÖĞRENME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Siirt Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama

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

larının 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: Siirt Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Siirt 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) Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla programlar

hazırlamak.

b) Öğretim elemanlarına yönelik öğretimi zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan

programlar tasarlamak.

c) Göreve yeni başlayan öğretim elemanları için uyum programları, öğretim elemanla-

rının öğretme becerilerini geliştirmeye yönelik seminerler ve eğitimler düzenlemek.

ç) Etkili öğrenme ve öğretme ortamlarının düzenlenmesine ve geliştirilmesine yönelik

araştırmalar yürütmek; araştırma sonuçlarını yayımlamak ve kurum içi ilgili birimlerle pay-

laşmak.
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d) İdari personelin mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik seminer, eğitim ve ben-

zeri çalışmalar yürütmek.

e) Merkezin çalışma kapsamına giren konularda, ilgili kişi ve birimlere danışmanlık

hizmeti vermek.

(2) Verdiği tüm hizmetlerde merkez; Üniversitenin vizyonuna paralel, etik ilkelerine

bağlı, öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve idari personelin ihtiyaçlarına uygun olmasına

önem verir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez, 5 inci maddede yer alan amaçlara ulaşabilmek için Üniversitenin ilgili aka-

demik ve idari birimleri ile işbirliği içinde, öğrenme ve öğretimin iyileştirilmesine yönelik eği-

tim, araştırma ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.

b) Öğretim becerilerini geliştirmek isteyen öğretim elemanlarına destek olmak ve bilgi

vermek.

c) Üniversiteye yeni katılan öğretim elemanlarına yönelik eğitici eğitimleri düzenle-

mek.

ç) Öğretim elemanlarına yönelik öğrenciyle iletişim, ölçme ve değerlendirme, öğretim-

de teknoloji kullanımı, öğretim yöntemleri ve benzeri konularda seminerler düzenlemek.

d) Öğrencilere akademik özelliklerini tanıma, akademik hedeflerine ulaşma ve başarı-

larını arttırma gibi konularda yardımcı olmak.

e) Öğrencilere, öğrenme becerileri ve stratejileri, zaman yönetimi, teknoloji kullanımı

ve benzeri konularda seminerler vermek.

f) Öğrencilerin akademik gelişimlerini destekleyen çevrimiçi kaynakların yer aldığı sa-

nal kütüphane ortamı oluşturmak.

g) İdari personelin kurumsal ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla kurum kül-

türü, kurum içi iletişim, Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği, bilişim

teknolojileri, zaman yönetimi, bilgi güvenliği ve benzeri konularda seminerler düzenlemek.

ğ) Öğretim elemanları ile öğrencilerin ihtiyaç ve memnuniyetini belirlemek amacıyla

ölçme ve değerlendirme merkezi ile etkileşim halinde, düzenli aralıklarla araştırmalar yapmak.

h) Merkez bünyesinde verilen tüm hizmetleri değerlendirmek.

ı) Araştırmalardan elde edilen bulguları yöneticiler ve öğretim elemanları ile paylaşarak

öğrencilerin akademik gelişimlerini destekleyici ve öğretim ortamlarını zenginleştirici uygu-

lamaların tasarlanmasına yardımcı olmak.

i) Araştırma bulgularını yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılarda paylaşmak ve bilimsel

yayın haline getirmek.

j) Merkezin çalışma alanları doğrultusunda kitap, broşür, bülten yayımlamak.

k) Merkezin çalışma alanlarına dâhil olan konularda, bilimsel toplantılar düzenlemek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve

eğitim deneyimine sahip olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin

işleyişi ile ilgili planlama, yürütme ve düzenlemeleri yapar. Merkezin çalışmalarının düzenli

olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara baş-

kanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağ-

lamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Merkezde verilen hizmetlerin düzenli bir biçimde, amacına uygun, bilimsel ve etik

ilkelere bağlı olarak yürütülmesini, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

d) Merkez personelinin iş birliği içinde düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak.

e) Merkezin; Üniversitedeki akademik/idari birimler, öğrenci temsilcileri ve öğrenci

toplulukları ile iletişimini ve iş birliğini düzenlemek.

f) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin yıllık çalışma raporunun, gelecek yıla ait ça-

lışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak.

g) Merkezin; amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki et-

kinliklere katılımını sağlamak.

ğ) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya

koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek.

h) Merkezde görev alacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve

bu personellerin görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendi-

rilir. Merkezde, iki müdür yardımcısı bulunur. Bunlar Merkezin faaliyet alanları konusunda

eğitim ve araştırma deneyimine sahip uzmanlardır. Müdür, görevi başında bulunmadığı za-

manlarda, bir müdür yardımcısını kendisine vekil tayin eder. Merkez müdür yardımcıları, Mü-

dürün kendilerine vereceği görevleri yerine getirir.
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Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda

bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından görevlendirilen dört

üye ve Müdür olmak üzere, toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanlığı görevini

Müdür yürütür. Müdür yardımcıları, oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına ka-

tılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye, yeniden görevlendiri-

lebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya üyeliği sona erdirilen üyenin yerine, kalan

süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün

çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Ayrıca, üç üyenin yazılı talebi ile de toplantı yapı-

labilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

d) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için gerekli görülen diğer

kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunda, Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübeli,

gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Danışma Kurulu üyeleri, Üniversite

içinden veya dışından Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilen en

fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu başkanlığı görevini Müdür yürütür. Danışma Ku-

rulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler, yeniden görevlendirilebilir.

Gerekli durumlarda Müdür, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek amacıyla

Danışma Kurulu üyelerini toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirmek.

b) Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4132 

—— • —— 
Uzunköprü 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4161 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KİREÇTAŞI ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 20.000 ton Kireçtaşı 

Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2020/266820 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ± % 20 toleranslı 20.000 ton kireçtaşı satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Stok Sahası 

c) İşin süresi : Kireç taşı Fabrikamıza 01 Ağustos 2020 - 15 Aralık 2020 

tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle 

termin programı idare tarafından yazılı olarak 

bildirilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 25.06.2020 Saat 10:00 

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve 118,00 ¨. (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 3880/1-1 
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20 ADET 60 E1 RAYDAN MAMUL BETON TRAVERSLİ R300 1/9 EĞİMLİ  
BASİT MAKAS SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2020/287249 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak / 
İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 60 E1 Raydan Mamul R 300 1/9 Eğimli 20 Adet 

Basit Makas (10 adet sağ ve 10 adet sol olmak üzere). 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 25.06.2020 Tarihi Perşembe Günü Saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 
temin edilebilir. 

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

tabi değildir 4093/1-1 

—— • —— 
2 ADET MCB ANA DEVRE KESİCİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/298571 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 2 Adet MCB Ana Devre Kesici Alımı 
3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacı Bayram 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-Altındağ-ANKARA / TÜRKİYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
16/07//2020 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğü 1046 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 4164/1-1 
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S49 MAKAS İÇİN 1800 ADET DİL ÖZEL SELETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

İhale Kayıt No : 2020/292480 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

  Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : S49 MAKAS İÇİN 1800 ADET DİL ÖZEL SELETİ 

ALIMI 

3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 01.07.2020 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4136/1/1-1 

—— • —— 

S49 BETON TRAVERSLİ MAKAS İÇİN 2 KALEM KONTRAY SELETİ  

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

İhale Kayıt No : 2020/292502 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

  Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 
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2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : S49 BETON TRAVERSLİ MAKAS İÇİN 2 KALEM 

KONTRAY SELETİ ALIMI 

3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 01.07.2020 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir.  4136/2/1-1 

—— • —— 
S49 MAKAS İÇİN 1620 ADET 600mm KAYMA YATAĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

İhale Kayıt No : 2020/292523 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

  Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın  

      adı ve miktarı : S49 MAKAS İÇİN 1620 ADET 600mm KAYMA 

YATAĞI ALIMI  

3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 02.07.2020 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 
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6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir.  4136/3/1-1 

—— • —— 
S49 MAKAS İÇİN DİL ÖKÇE TAKOZU, KAYMA YATAĞI VE TRANSFER BİLYALI 

KAYMA YATAĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

İhale Kayıt No : 2020/292550 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

  Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın  

      adı ve miktarı : S49 MAKAS İÇİN DİL ÖKÇE TAKOZU, KAYMA 

YATAĞI VE TRANSFER BİLYALI KAYMA YATAĞI 

ALIMI 

3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 02.07.2020 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4136/4/1-1 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Çanakkale Ezine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Çanakkale Ezine Küçük Sanayi Sitesine ait 192 adet işyeri 

yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 

verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Camikebir Mah. Arasta Sokak No: 7/B Ezine/ 

ÇANAKKALE  

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 192 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Ezine/ÇANAKKALE 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile) : 53.095.000 TL  

f) Geçici Teminatı :   1.592.850 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 02/07/2020 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
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konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 

bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge 

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
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H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Çanakkale Ezine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Camikebir Mah. Arasta 

Sokak No: 7/B Ezine/ ÇANAKKALE adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  

 4101/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi 

alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının 

nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. 

Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına COVID-19 salgını nedeniyle alınan 

önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 

1. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK 

tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır. 

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 

3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı 

Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu 

inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul 

edilecektir. 

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

5. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

6. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular COVID-19 salgını nedeniyle 

alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır. 

7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 

8. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 218 12 31 

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM - 

ANASANAT DALI/  

PROGRAM 

UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMALAR 

Hukuk 

Fakültesi 
Özel Hukuk Medeni Hukuk 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Hukuk Fakültesi lisans 

mezunu olmak. Medeni 

Hukuk alanında doktora 

yapmış olmak. 

Hukuk 

Fakültesi 
Kamu Hukuku 

Ceza ve Ceza 

Muhakemesi 

Hukuku 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Hukuk Fakültesi lisans 

mezunu olmak. Ceza ve 

Ceza Muhakemesi Hukuku 

alanında doktora yapmış 

olmak. 

 4125/1-1 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ (657 S.K. 4/B) PERSONEL ALIM İLANI 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel 

Bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde 

(Hastane) ve Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu (*Eczacı 

hariç) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 245 

(ikiyüzkırkbeş) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE) 

Unvanı KPSS Puan Türü Adet Aranan Nitelikler 

HEMŞİRE 
2018 KPSS (B) 

grubu KPSS (P3) 
158 

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 

yıllık lisans mezunu olmak. 

PSİKOLOG 
2018 KPSS (B) 

grubu KPSS (P3) 
3 Psikoloji Bölümü Lisans Programından Mezun Olmak. 

DİYETİSYEN 
2018 KPSS (B) 

grubu KPSS (P3) 
2 

Beslenme ve Diyetetik Lisans Programından mezun 

olmak. 

FİZYOTERAPİST 
2018 KPSS (B) 

grubu KPSS (P3) 
1 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. 

* ECZACI  3 Eczacılık Fakültesi Lisans Programından mezun olmak 

DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 

2018 KPSS (B) 

grubu KPSS (P3) 
3 

PERFÜZYONİST: Yükseköğretim Kurumlarının en az 

lisans düzeyinde eğitim veren Perfüzyon bölümünden 

mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine 

perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak. 

2018 KPSS (B) 

grubu KPSS (P3) 
1 

SAĞLIK FİZİKÇİSİ: Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına, 

fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji 

mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, 

diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği 

dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan veya 

lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu 

gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir. 

2018 KPSS (B) 

grubu KPSS (P93) 
14 

TIBBİ SEKRETER: Yükseköğretim Kurumlarının ön 

lisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon 

ve Sekreterlik programı mezunu olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 

2018 KPSS (B) 

grubu KPSS (P93) 
12 

İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ: Acil Bakım 

Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve 

Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, 

Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 
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SAĞLIK 

TEKNİKERİ 

2018 KPSS (B) 

grubu KPSS (P93) 
8 

ANESTEZİ TEKNİKERİ: Anestezi, Anestezi 

Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

2018 KPSS (B) 

grubu KPSS (P93) 
2 

ODYOLOJİ TEKNİKERİ: Odyometri veya Odiometri 

ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 

2018 KPSS (B) 

grubu KPSS (P93) 
8 

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ: Radyoloji, 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

2018 KPSS (B) 

grubu KPSS (P93) 
8 

RADYOTERAPİ TEKNİKERİ: Yükseköğretim 

Kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren 

Radyoterapi programı mezunu olmak 

LABORANT 
2018 KPSS (B) 

grubu KPSS (P93) 
3 

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi 

Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının 

birinden mezun olmak 

GENEL TOPLAM 226  

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Unvanı KPSS Puan Türü Adet Aranan Nitelikler 

HEMŞİRE 
2018 KPSS (B) 

grubu KPSS (P3) 
15 

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 

yıllık lisans mezunu olmak. 

RÖNTGEN 

TEKNİSYENİ 

2018 KPSS (B) 

grubu KPSS (P93) 
1 

Yükseköğretim Kurumlarının en az ön lisans 

düzeyinde eğitim veren Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri programı mezunu olmak. 

DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 

2018 KPSS (B) 

grubu KPSS (P93) 
3 

TIBBİ SEKRETER: Yükseköğretim Kurumlarının ön 

lisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon 

ve Sekreterlik programı mezunu olmak. 

GENEL TOPLAM 19  

 

A- GENEL ŞARTLAR 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde 

belirtilen şartları taşımak. 

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 

4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı 

çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak. 

5) Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Ön lisans mezunları için 

2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93), puanı esas alınacaktır. Hemşire adaylarının 60 (Altmış) ve 

üzeri puana sahip olması gerekmektedir. Diğer pozisyonlar için 2018 KPSS (B) grubu puan sırası 

esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. 
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* “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı 

aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar 

için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla 

olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde 

mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır. 

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

7) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre 

kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da 

“Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu 

kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden 

itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak 

kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 

8) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35(otuz beş) yaşından gün almamış 

olmak. 

9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

1) Online olarak Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan 

pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayit ve 

Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların 

http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayitdis web adresinden başvuru yapılacak pozisyon 

için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması 

gerekmektedir. 

2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya 

başvuru yapamayacaktır. 

3) Adaylar KPSS puan türü, yılı ve puanını içeren belgelerini ÖSYM web servisleri 

aracılığı ile barkodlu belge üretilmeli ve online kayıt sistemine bu belge orijinal formatında 

yüklenmelidir. Adayların tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun 

olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4) Adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecek olup, başvurulan pozisyona 

uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5) Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak 

başvurularının tanımlanıp tanımlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. 

6) Başvurusu “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir 

başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
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7) Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimi ve Diş Hekimliği Fakültesi Personel İşleri Birimi 
personeli tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları 
taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8) Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 
gün içerisinde yapılabilecektir. 

9) Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

10) Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda 
bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz 
etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, 
hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu 

puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gerekli 
belgeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web 
adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS 
puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı 
olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. 

3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya 
adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her 
kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) sırası ile çağırılarak atama yapılacaktır. 

4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine 
getirmelidir. 

5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal 
işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından 
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

6) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 
suretiyle atanmaya hak kazanan ve http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinde ilan edilen 
adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde 
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimine ve Diş 
Hekimliği Fakültesi Personel İşleri Birimine şahsen başvurması gerekmektedir. 

7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
 4029/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından avan/kesin proje üzerinden ihalesi yapılacak 

olan üst yapı işleri ihalelerinde; (N) sınır değer katsayısı aşağıda gibi belirlenmiştir. 
 

ÜSTYAPI İŞLERİ (N) SINIR DEĞER KATSAYISI 

Avan veya kesin proje üzerinden ihalesi 
yapılacak olan üst yapı işleri için 

1,00 

 
Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer 4163/1-1 
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği 
Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda 
belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve 
yayın listesi Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet 
dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi 
Başkanlığına; 

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini 
belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet 
fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında 
oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime; 

İlana müracaat edecek adayların ilanın Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 
gün içerisinde başvuracaklardır. 

GENEL AÇIKLAMALAR 
- Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen 

sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
- Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atamalar YDS - 60 puan veya 

eşdeğerliliği kabul edilen muadili sınavların puanından muaftır. 
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 
ibraz edeceklerdir. 

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

- Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir. 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve 

Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, 
Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir. 

 

BİRİMİ/ 
BÖLÜMÜ 

PROGRAMI/ 
ANABİLİM DALI/ 
ANASANAT DALI 

UNVANI 

TAHSİS EDİLEN 
KADRO NİTELİKLERİ 

DERECESİ ADEDİ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İşletme 
Muhasebe ve 

Finansman 
Profesör 1 1 

Çağdaş Maliyet Yönetimi Yaklaşımları 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Klinik Bilimler Endodonti 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Endodonti alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Temel Bilimler Temel Bilimler 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 1 
Tıp fakültesi mezunu, Tıbbi Mikrobiyoloji 
alanında doktora veya uzmanlığını yapmış 
olmak. 

Temel Bilimler Temel Bilimler 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 1 
Tıp fakültesi mezunu, Anatomi alanında 
doktora veya uzmanlığını yapmış olmak. 

Temel Bilimler Temel Bilimler 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 1 
Tıp fakültesi mezunu, Patoloji alanında 
doktora veya uzmanlığını yapmış olmak. 

 4128/1-1 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNU’NUN 4/B MADDESİ)  

ALIM İLANI 
Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. 

maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 
İlişkin Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası 
esas alınmak suretiyle, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 162 adet Sözleşmeli 
Personel alınacaktır. 

 

POZİSYON 
NO 

POZİSYON 
KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

ARANILAN NİTELİKLER ADET

1 Diyetisyen KPSS/P3 
Beslenme ve Diyetetik lisans programından 
mezun olmak. 

1 

2 Hemşire KPSS/P3 Hemşirelik lisans programından mezun olmak. 104 
3 Psikolog KPSS/P3 Psikoloji lisans programından mezun olmak. 1 

4 Fizyoterapist KPSS/P3 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon lisans programından mezun 
olmak. 

1 

5 Laborant KPSS/P93 

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri önlisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

3 

6 
Sağlık Teknikeri 

(Tıbbi Laboratuvar) 
KPSS/P93 

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri önlisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

4 

7 
Sağlık Teknikeri 

(Tıbbi 
Görüntüleme) 

KPSS/P93 
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

2 

8 
Diğer Sağlık 

Personeli (Tıbbi 
Sekreter) 

KPSS/P93 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans 
programından mezun olmak. 

20 

9 
Diğer Sağlık 

Personeli (Eczane 
Hizmetleri) 

KPSS/P93 
Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri 
önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

5 

10 
Diğer Sağlık 

Personeli 
(Ameliyathane) 

KPSS/P93 
Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi 
Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi 
önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

10 

11 
Diğer Sağlık 

Personeli (Anestezi) 
KPSS/P93 

Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans 
programından mezun olmak. 

3 

12 
Diğer Sağlık 

Personeli (Patoloji 
Laboratuvarı) 

KPSS/P93 
Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar 
Teknikleri önlisans programından mezun 
olmak. 

3 

13 
Diğer Sağlık 

Personeli (Diyaliz ) 
KPSS/P93 Diyaliz önlisans programından mezun olmak. 2 

14 
Diğer Sağlık 

Teknikeri 
(Paramedik) 

KPSS/P93 

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım 
Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım 
Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, 
Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım 
önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

1 

15 Röntgen Teknisyeni KPSS/P94 
Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı - 
Radyoloji Teknisyenliği Dalından mezun 
olmak. 

2 
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BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:  
Genel Şartlar: 
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak. 
Özel Şartlar: 
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. 
2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 
5- 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. 

6- Atamaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede 
belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
Adayların, http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak 

pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini 
tamamlaması gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin sistem üzerinden nasıl yapılacağını gösterir 
yardım dosyası yine aynı site üzerinden erişime açılmıştır. 

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 
pozisyona başvuru yapılamayacaktır. 

Adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 
alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması 
durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. Sadece Röntgen Teknisyeni pozisyona başvuran 
adaylar mezuniyet belgesi veya diplomasını taratarak sisteme yükleyeceklerdir. 

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup 
tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda 
başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir 

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, başvuru evrakları, Personel Daire Başkanlığı 
personelleri tarafından on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması 
halinde başvurusu reddedilecektir. Bu sebeple adayların başvurularım ekranından başvurularının 
onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru 
Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen 
başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru 
yapabileceklerdir. 

Başvuru işlemleri 15.06.2020 – 29.06.2020 arasında yapılabilecektir. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2018 KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav 
uygulanmayacaktır. 

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması 
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. 

Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile 
bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü 
içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir. 

Açık iş sayısı beş ve altında olan pozisyonlar için, açık iş sayısının beş katı, diğer 
pozisyonlar için ise 2 katı kadar yedek belirlenecektir. 

İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile 
çağırılacaktır. 

İlana ilişkin duyurular www.gazi.edu.tr adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir 
şekilde tebliğ yapılmayacaktır. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
İLETİŞİM: 
İlan ile alakalı sorular için: Neslihan ŞAHİN - neslihan.yondem@gazi.edu.tr 
Başvuru sistemi ile ilgili teknik destek için: Özgür İNAN - ozgur.inan@gazi.edu.tr 
 4166/1-1  
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

REKTÖRLÜĞÜMÜZ BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ARACILIĞIYLA  

SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAKTIR 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı 

Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi 

Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında Türkiye İş 

Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" 

alımı yapılacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 15.06.2020 - 19.06.2020 tarihleri arasında online olarak veya 

Giresun İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen başvurularak yapmaları 

gerekmektedir. 

İlanen duyurulur. 

 

KONTENJAN DAĞILIMI 

 

MESLEK KODU GÖREV YAPACAĞI BİRİM 
KADRO 

SAYISI 
ÖĞRENİM DURUMU 

İSTİHDAM 

YÖNTEMİ 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ 

ALUCRA TURAN BULUTÇU 

MESLEK YÜKSEKOKULU VE 

YERLEŞKELERİ 

1 
EN AZ İLKÖĞRETİM 

MEZUNU 

KURA VE 

SÖZLÜ SINAV 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ 
DERELİ MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
2 

EN AZ İLKÖĞRETİM 

MEZUNU 

KURA VE 

SÖZLÜ SINAV 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ 

GÖRELE GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESİ VE GÖRELE 

UYGULAMALI BİLİMLER 

YÜKSEKOKULU 

2 
EN AZ İLKÖĞRETİM 

MEZUNU 

KURA VE 

SÖZLÜ SINAV 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ 

ŞEBİNKARAHİSAR TEKNİK 

BİLİMLER MESLEK 

YÜKSEKOKULU VE 

ŞEBİNKARAHİSAR SOSYAL 

BİLİMLER MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

3 
EN AZ İLKÖĞRETİM 

MEZUNU 

KURA VE 

SÖZLÜ SINAV 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ 

TİREBOLU MEHMET BAYRAK 

MESLEK YÜKSEKOKULU VE 

YERLEŞKELERİ 

1 
EN AZ İLKÖĞRETİM 

MEZUNU 

KURA VE 

SÖZLÜ SINAV 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE 

BAŞKANLIĞI 

1 
EN AZ İLKÖĞRETİM 

MEZUNU 

KURA VE 

SÖZLÜ SINAV 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

GÖRELE GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESİ VE GÖRELE 

UYGULAMALI BİLİMLER 

YÜKSEKOKULU 

2 
EN AZ İLKÖĞRETİM 

MEZUNU 

KURA VE 

SÖZLÜ SINAV 
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GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

TİREBOLU MEHMET BAYRAK 

MESLEK YÜKSEKOKULU VE 

YERLEŞKELERİ 

1 
EN AZ İLKÖĞRETİM 

MEZUNU 

KURA VE 

SÖZLÜ SINAV 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

ALUCRA TURAN BULUTÇU 

MESLEK YÜKSEKOKULU VE 

YERLEŞKELERİ 

1 
EN AZ İLKÖĞRETİM 

MEZUNU 

KURA VE 

SÖZLÜ SINAV 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE 

BAŞKANLIĞI 

4 
EN AZ İLKÖĞRETİM 

MEZUNU 

KURA VE 

SÖZLÜ SINAV 

 
I-GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 
2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 

3. 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 ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 

verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut 
bunlarla irtibatı bulunmamak. 

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu 
imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu 

örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. 
6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 

7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu (Ruhsal ve fiziksel) 
olmamak. 

8. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. 
9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
10. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak. 

11. Her aday, İŞKUR’da yayınlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna 
başvuru yapabilecektir. 

12. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci 
yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Son 6 aydır işgücü talebinin açık olduğu ilçede ikamet 

edenlerin başvuruları geçerli kabul edilecektir. 
13. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme süresi 
olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin 

feshedilecektir. 
14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
15. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir. 
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II- ÖZEL ŞARTLAR 

A) Temizlik Görevlisi İçin Aranan Özel Şartlar 

1. Son başvuru tarihi itibariyle 50 yaşından gün almamış olmak. 

2. En az ilköğretim mezunu olmak. 

B) Güvenlik Görevlisi İçin Aranan Özel Şartlar 

1. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak. 

2. En az ilköğretim mezunu olmak. 

3. 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve 

Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 

4. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık 

sorunu bulunmamak. 

5. 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde Üniversitenin tüm yerleşkelerinde dış mekânda 

çalışmaya engel durumu olmamak. 

III- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı 

sonradan tespit edilenlerin başvuruları ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında 

idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 

uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış 

olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı 

halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 

IV- KURA İŞLEMLERİ VE SÖZLÜ SINAV 

1. Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 

29.06.2020 Pazartesi günü saat 10:00’da Üniversitemiz Şehit Ömer Halis Demir Konferans 

salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Ancak, kura 

çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon 

kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır. 

2. Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına 

sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek 

adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. 

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara 

sözlü sınav yapılacaktır. 

4. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, sözlü sınavın 

gün/saat/yeri, itiraz sonuçları ile diğer her türlü duyurular Üniversitemizin internet sitesinde 

(www.giresun.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine 

posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz. 

5. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve 

becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve 

eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 

6. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup 

adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. 
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7. Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel 

görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam 

edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden 

değerlendirileceklerdir. Sözlü Sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

8. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması 

halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle 

başarı sıralaması belirlenecektir. 

9. Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak 

suretiyle devam edilecektir. 

10. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve 

aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

11. Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk 

sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

12. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava 

katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

13. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, hastalık, askerlik 

vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni 

mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır. 

14. Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin 

internet sitesinde (www.giresun.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat 

yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip 

etmeleri önem arz etmektedir. 

15. Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, 

deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim 

etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek 

olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

16. Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav 

sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Giresun Üniversitesi 

Personel Daire Başkanlığı evrak birimine yazılı olarak verebilir. Yapılan itirazlar, ivedi olarak 

Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 2 (İki ) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine 

yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve 

adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra 

yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

V- ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

2. İkametgah belgesi. 

3. 2 adet vesikalık fotoğraf 

4. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

5. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 

6. SGK'dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu 

E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

7. Adli Sicil Kaydı (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
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8. Erkek adaylar için terhis belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 

9. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve 

fotokopisi 

10. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının 

sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle 

mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını gösterir belgenin aslı ve 

fotokopisi (İlgili ilana başvuranlar için) 

11. Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam 

teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Kurulu Raporu 

12. Güvenlik Görevlisi için; özel güvenlik kimlik kartı.(5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine dair Kanunun 14'üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla 

tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının 

belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.) 

 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM SINAVINA İLİŞKİN TAKVİM 

 TARİH YER SAAT 

Başvuru Tarihi 15-19 Haziran 2020 
Giresun İş Kurumu İl Müdürlüğüne/ 

Hizmet Merkezine 
--- 

Noter Kura Tarih/Yer/Saat 29 Haziran 2020 

Giresun Üniversitesi Güre 

Yerleşkesi Şehit Ömer Halis 

Demir Konferans Salonu 

10:00 

Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Asil ve 

Yedek Adayların İlan Tarihi 
01 Temmuz 2020 www.giresun.edu.tr --- 

Sözlü Sınav 

Tarih/Yer/Saat 

İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı, Görele Güzel 

Sanatlar Fakültesi, Görele 

UBYO., Tirebolu Mehmet 

Bayrak MYO. 

06 Temmuz 2020 

Giresun Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi A-Blok 

Öğrenci Girişi Güre Yerleşkesi 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 

Konferans Salonu 

10:00 

Şebinkarahisar Teknik MYO., 

Şebinkarahisar Sosyal MYO., 

Alucra Turan Bulutçu MYO., 

Dereli MYO. 

07 Temmuz 2020 

Giresun Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi A-Blok 

Öğrenci Girişi Güre Yerleşkesi 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 

Konferans Salonu 

10:00 

Sözlü Sınav Açıklama Tarihi 09 Temmuz 2020 www.giresun.edu.tr --- 

Asil ve Yedek Adayların Belge Teslim Tarih/Yer 20 Temmuz 2020 
Giresun Üniversitesi Personel 

Daire Başkanlığı 
--- 

 

Bilgi İçin: Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

0454 310 10 60 / 0454 310 11 60 / 0454 310 11 64 / 0454 310 11 61 

 4126/1-1 
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İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK İLAN 

İlan Tarihi : 15.06.2020 

Son Başvuru Tarihi : 29.06.2020 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 

aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvurmaları ve ilanda 

belirtilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve 

süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş 

3- Yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmelidir) 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/ Uzmanlık ve 

Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması) 

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD 

 

Fakülte / 

Yüksekokul 

Bölüm / 

Program 
Unvan Adet Nitelik 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olmak, beslenme ve 

diyetetik veya yaşlı sağlığı alanında doktora yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 

Kulak Burun 

Boğaz 
Profesör 1 

En az 15 yıllık üniversite deneyimi olmak, larinks ve trakea ile 

ilgili hayvan modellerinde çalışmalar yapmış olmak ve 

Yurtdışında baş boyun kanserlerinde moleküler çalışmalar 

yapmış olmak 

Göz 

Hastalıkları 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Göz Hastalıkları alanında uzman 

olmak. Ön segment cerrahisi ve okuloplasti konusunda kurslara 

katılım sağlamış, cerrahi tecrübeye sahip olmak. 

Göz 

Hastalıkları 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Göz Hastalıkları alanında uzman 

olmak. Oküler İmmünoloji ve İnflamasyon alanında çalışma 

yapmış olmak. 
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Tıp Fakültesi 

Radyoloji 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyoloji alanında uzman olmak. 

Kolorektal patolojilerin saptanmasında BT kolonoskopinin 

konvansiyonel kolonoskopi ile karşılaştırılması alanında tez 

çalışması yürütmüş olmak. 

Kulak Burun 

Boğaz 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları 

alanında uzman olmak. Foniatrik reedüksiyon (ses terapisi) ve 

vokal kord hastalıklarında deneysel ve cerrahi alanda deneyimli 

olmak. 

Kulak Burun 

Boğaz 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları 

alanında uzman olmak. Koklear implantasyon ameliyatlarında 

deneyim sahibi olmak. 

Radyoloji Doçent 1 

Tıp Fakültesi Mezunu olup, Radyoloji alanında uzman olmak. 

Derin ven trombozu endovasküler tedavisi konusunda ve 

Nörovasküler hastalıkların endovasküler tedavisi konusunda 

çalışmaları olması. Bu alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Görüntüleme 

Teknikleri 

Profesör 

veya 

Doçent 

1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyoloji alanında uzman olmak. 

Girişimsel nöroradyoloji alanında yurtdışında üst uzmanlık 

(fellowship) eğitimi almış olmak. Yurtdışında öğretim üyesi 

olarak çalışmış olmak. Beyin anevrizma ve beyin arteriyovenöz 

malformasyonlarının endovasküler tedavisi konusunda yayınlara 

sahip olmak. 

 

AÇIKLAMALAR: 

1- Adayların özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile 

bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim 

faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans 

çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan dosyalarını 

rektörlüğe ilanda belirtilen süre içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

2- Profesör kadrolarına atanabilmek için doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl 

açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak, kendi bilim alanında 

uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda 

uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunması gereklidir. 

3- Farklı unvanlar için başvuru olması halinde, adaylar arasında atama kararı; puan 

yüksekliği,yayın çeşitliliği ve çalışma alanlarının ihtiyaç duyulan derslere uygunluğunun 

gözetilmesi ile ilgili mevzuata uygun olarak belirlenecektir. 

 4151/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 2020 – Sayı : 31156 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim 

üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve 
"Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili 
Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir. 

Doçent kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise 
http://aydes.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar başvurdukları 
anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, 
yayın listesi ve yayınlardan oluşan bir takım dosyayı Personel Daire Başkanlığına 
göndereceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı 
başvurular ise http://aydes.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 
2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde 
başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı 
tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora 
diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 
Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir. 

GENEL AÇIKLAMALAR  
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir. 
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 
ibraz edeceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır.  

Başvurular Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde 
yapılacaktır. 

"Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle 
İlgili Yönerge"ye ve ilgili Senato Kararlarına Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web 
sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz. 

İlgililere duyurulur. 
Başvuru dilekçeleri "www.ktu.edu.tr/personel-formlar" adresinden temin edilebilir. 
 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

ÜNVANI 
DER. ADEDİ AÇIKLAMA 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Yazılımı 
Doçent 1 1  

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Anesteziyoloji 

ve 

Reanimasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Algoloji Yan Dal uzmanlığını almış olmak. 

(Ek2 bkz.) 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Spinal Cerrahi konusunda en az bir yıllık 

deneyim sertifikasına sahip olmak. (Ek2 

bkz.) 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Acil Tıp 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1  

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Fizik Tedavi 

ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Nörolojik Rehabilitasyon alanında en az 

iki (2) ay bir kamu kurumunda çalışmış 

olmak. 
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Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Radyasyon 

Onkolojisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1  

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Genetik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 (Ek2 bkz.) 

Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık 

Meslek 

Bilimleri 

Farmakoloji 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve 

alanında doktora yapmış olmak. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Temel 

Eczacılık 

Bilimleri 

Analitik Kimya 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve 

alanında doktora yapmış olmak. 

Edebiyat 

Fakültesi 
Sosyoloji 

Genel 

Sosyoloji ve 

Metodolojisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 Felsefe alanında doktora yapmış olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bil. 

Fak. 

İşletme 
Sayısal 

Yöntemler 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Endüstri Mühendisliği bölümü lisans 

mezunu olmak ve İşletme alanında 

doktora yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Kontrol ve 

Kumanda 

Sistemleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

İngilizce ders verme yeterliliğine sahip 

olmak. (Ek1 bkz.) 

Of 

Teknoloji 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Yapı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olmak ve Yapı Bilim Dalında 

doktora yapmış olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme 

ve Diyetetik 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Beslenme ve Diyetetik alanında 

doktorasını tamamlamış olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme 

ve Diyetetik 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Gıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu 

olmak ve Gıda Mühendisliği alanında 

doktorasını tamamlamış olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 

Cerrahi 

Hastalıklar 

Hemşireliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Hemşirelik (Cerrahi Hastalıklar 

Hemşireliği) alanında doktorasını yapmış 

olmak. 

Sürmene 

Deniz Bil. 

Fak. 

Denizcilik 

İşletmeleri 

Yönetimi 

Deniz 

Ulaştırma 

İşletme 

Yönetimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü 

lisans mezunu olmak. 

Maçka 

MYO 

Kimya ve 

Kimyasal 

İşlem Tekn. 

Laboratuvar 

Teknolojisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi 

alanında doktora yapmış olmak. 

 TOPLAM 18  
 
Ek 1: 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik"te belirtilen İngilizce ders verme şartları taşımaları gerekmektedir. 

Ek 2: KTÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5/f maddesi 

uyarınca atama yapılacaktır. 4005/1-1 
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 

26.maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 
uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında 
belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 
adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek 
adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları 
Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir: 

- Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha 
dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: 

YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik 
Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, 
bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar. 

- Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha 
dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik 
belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama 
ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve 
yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları. 

- Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) 
nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora 
diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre 
gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin 
onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması 
gerekmektedir. 

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde 
Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No: 43 Söğütözü/ 
ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 29/06/2020’dir. Posta ve internet yolu ile 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe 
yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine 
getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye 
alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir. 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
ARANAN NİTELİKLER 

TIP 

FAKÜLTESİ 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
İç Hastalıkları 

Profesör 1 

Gastroenteroloji yan dal uzmanı 

olmak, Klinik Hepatoloji üst 

uzmanlık sertifikası olmak, 

Endoskopik cerrahi işlemler için 

sertifikası olmak. 

Profesör 1 

Gastroenteroloji Yan Dal uzmanı 

olmak, İnflamatuvar Bağırsak 

hastalıkları alanında bilimsel 

çalışmaları olmak, Avrupa 

Gastroenteroloji Board Sertifikası 

olmak. 
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TIP 
FAKÜLTESİ 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi 
Farmakoloji 

Profesör 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıp 
Fakültesi Tıbbi ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim dalında Farmakoloji 
alanında Tıpta Uzmanlık Eğitimini 
tamamlamış olmak, İlaç ve aşı klinik 
araştırmaları uygulama ve proje 
geliştirme alanlarında deneyimli 
olmak, Yurtdışında Farmakoloji 
alanında araştırma deneyimi olmak, 
Farmakovijilans alanında T.C. Sağlık 
Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğünün eğitim programını ve 
Avrupa Birliği Tıp Kurumunun 
(European Medical Agency) 
Eudravigilance eğitimini tamamlamış 
olmak, sertifika ile belgelendirmek, 
İyi Klinik Araştırmalar konusunda 
sertifikalı eğitim tamamlamış olmak, 
Klinik araştırmalar etik kurul üyeliği 
deneyimi olmak. 

Çocuk ve 
Ergen Ruh 

Sağlığı 
Hastalıkları 

Profesör 1 

Otizm Spektrum Bozuklukları ve 
Pediatrik Uyku Bozuklukları 
alanlarında yurtdışında eğitimler 
almış ve bu konularda bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

Cerrahi 
Tıp 

Bilimleri 

Ortopedi ve 
Travmatoloji 

Doçent 1 

Ortopedide rejeneratif  tedavi ve kök 
hücre uygulamaları alanında en az 6 
ay yurtdışı tecrübesi ve bu alanda 
yayınlanmış birden fazla çalışmasının 
olması, Yurtdışı Doktora Sonrası  
Araştırma Programı dahilinde,  
ortopedide rejeneratif ve kök hücre 
tedavisi alanında çalışmalarını 
tamamlamış ve  sertifika almış  
bulunmak, Osteoartrit ve  kıkırdak 
hasarı etyopatogenezi konusunda 
tecrübe ve yayınlanmış deneysel ve 
klinik bilimsel çalışmaları  bulunmak, 
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim 
Konseyi Yeterlik sınavında başarılı 
olarak Türk Ortopedi  ve 
Travmatoloji Eğitim Konseyi 
üyeliğine hak kazanmış olmak 

Kadın Sağlığı 
ve 

Hastalıkları 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Laparoskopik ve Histeroskopik 
jinekolojik cerrahi alanlarında 
deneyimli olmak. Jinekolojik ve 
obstetrik 3D ultrason konularında 
deneyimli olmak. Alanında 
uluslararası eğitim-öğretim 
faaliyetinde bulunmuş olmak. 
Jinekolojik, obstetrik, onkolojik ve 
infertilite alanlarında çalışmalar 
yapmış olmak. 

 3944/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile 09 Kasım 2018 

tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen 
kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır. 

 

Fakülte/ 

Yüksekokul 

Bölüm/Program/  

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Nitelik 

ALES/YDS 

Eşdeğeri 

Puanı 

İletişim 

Fakültesi 

Görsel İletişim 

Tasarımı Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Başvuracak adayların;   

* Lisansını Görsel İletişim Tasarımı alanından 

tamamlamış olması,  

* Yüksek lisansına Görsel İletişim Tasarımı 

alanında devam ediyor olması beklenmektedir. 

  ALES 70 

  YDS 50 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Başvuracak adayların;   

* Bilgisayar Mühendisliği ya da Elektrik 

Elektronik Mühendisliği lisans ve Bilgisayar 

Mühendisliği Yüksek Lisans derecelerini almış 

olması,  

* Bilgisayar Mühendisliği Doktora programına 

kayıtlı olması, ya da kabul almış olması,  

* Yüksek Lisans çalışmalarından türetilmiş en 

az iki uluslararası bildiri yayını bulunması 

beklenmektedir. 

  ALES 70 

  YDS 50 

 
Başvuru Bilgileri: 

Duyuru Başlama Tarihi İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihtir. 

Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi 

Son Başvuru Tarihi, Ön Değerlendirme Tarihi, 
Sınav Giriş Tarihi ve Detayları, Son 
Değerlendirme Tarihi üniversitemizin 
www.yeditepe.edu.tr adresinden, duyurular 
bölümünden açıklanacaktır. 

Kabul Edilecek Başvuru Şekli 

E-posta yoluyla yapılacaktır. (Başvuru belgeleri 
hiçbir şekilde iade edilmez.) 
 
İletişim Fakültesi; merve.aydin@yeditepe.edu.tr 
 
Mühendislik Fakültesi; 
muge.buyukkarakas@yeditepe.edu.tr 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.yeditepe.edu.tr 
 
Genel şartlar: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 
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c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

Özel Şartlar: 
a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş yaşını doldurmamış olmak gerekir 
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. 
İstenen Belgeler: 
1- Başvuru dilekçesi, 
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi 
3- 1 adet fotoğraf, 
4- Özgeçmiş, 
5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı 

ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması 
gerekmektedir.) 

6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi, 
7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri, 
8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi 
Önemli Notlar: 
a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. 
Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

Muafiyet: 
a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

 4127/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Hacettepe Üniversitesi MS Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Atlas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre ve Toplum Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Kent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Maltepe Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Munzur Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Siirt Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


