
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 72. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Medipol Üniversitesinden:
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Uygu-

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

(2) Bu Yönetmelik; Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının 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) Genel Direktör (Müdür): Merkezin Genel Direktörünü,
b) Hemşirelik Hizmetleri Direktörü (Başhemşire): Merkezin Hemşirelik Hizmetleri Di-

rektörünü,
c) İdari Direktör: Merkezin İdari Direktörünü,
ç) Merkez (Hastane): Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
d) Mütevelli Heyeti: Ankara Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
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e) Rektör: Ankara Medipol Üniversitesi Rektörünü,
f) Tıbbi Direktör (Başhekim): Merkezin Tıbbi Direktörünü,
g) Tıp Fakültesi: Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ğ) Üniversite: Ankara Medipol Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim ve

öğretim ile bilimsel araştırma imkanlarını hazırlamak, her düzeyde tıp ve sağlık personeli ye-
tiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesin-
deki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içindeki veya
yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde, eğitim
ve sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak, modern sağlık tesisi yönetimi ilkeleri doğrultu-
sunda ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti verilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Halk sağlığının geliştirilmesi, sağlık bilincinin ve sağlık okuryazarlığının artırılması

için projeler geliştirmek, ulusal sağlık politikalarına katkı yapmak.
b) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş

birliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.
c) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek, nitelikli

sağlık hizmeti sunmak.
ç) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere yataklı tedavi

hizmetlerinin yanı sıra, ağız ve diş sağlığı, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göz hastalıkları, kulak
burun boğaz, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum gibi bütün tıbbi anabilim
ve bilim dallarında ve sağlıkla ilgili diğer alanlarda Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak
ve işletmek, bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek, sağlıkla
ilgili bakım evi, kreş, huzurevi gibi çeşitli sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin
kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse işletmek, evde bakım hizmetleri sunmak
ya da bu konuda hizmet satın almak.

d) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve
yüksekokullar başta olmak üzere, eğitim ve öğretim birimlerinin ihtiyaç duyduğu sağlık uy-
gulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel
kongre, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek.

e) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde
etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, süreli ve süresiz yayınlar yap-
mak, yazılı ve görsel basında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.

g) Mütevelli Heyetinin, Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faali-
yetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
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a) Müdür (Genel Direktör).
b) Yönetim Kurulu.
Müdür (Genel Direktör)
MADDE 7 – (1) Genel Direktör; en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler arasından

Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten
Genel Direktör yeniden görevlendirilebilir. Genel Direktör sağlıkla ilgili bağlı birimlerin de
yöneticisidir. Genel Direktör, gerektiğinde Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile
iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Genel Direktörün önerisi ve Mütevelli He-
yetinin onayı ile genel direktör yardımcıları görevlendirilebilir.

Genel Direktörün görevleri
MADDE 8 – (1) Genel Direktörün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, amaçları doğrultusunda Merkezin işleyişini temin etmek.
b) Tıbbi ve İdari Direktörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak, alt yö-

netici ve birim sorumlularını görevlendirmek.
c) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet üniteleri ile bağlı birimlerinin

amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını
sağlamak.

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

d) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, ünite, komite ve komisyonların
işleyişini denetlemek.

e) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
f) Çalışmaları ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.
g) Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından Merkez ile ilgili olarak verilen diğer görevleri

yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Genel Direktör, Tıbbi Direktör, İdari Direktör ile

Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı üzerine görevlendirilen Üniversitede görevli iki
öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerinin gö-
rev süresi iki yıldır. Mütevelli Heyeti gerektiğinde süresi sona eren üyeleri tekrar görevlendi-
rebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Genel Direktörün başkanlığında ayda bir kez, önceden belirlenen
gündem ile toplanır. Genel Direktör, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Genel
Direktörün olmadığı durumlarda Tıbbi Direktör başkanlığa vekalet eder. Yönetim Kurulu salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu, çalışmalarında, Rektör ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık akademik çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.
b) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, ünite, komite veya komisyonların çalışma

usul ve esaslarını belirlemek.
c) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.
ç) Sağlık alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetinin

onayına sunmak üzere teklif hazırlamak.
d) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu

hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.
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Tıbbi Direktör
MADDE 11 – (1) Tıbbi Direktör; Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri arasından, Genel Di-

rektörün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görev-
lendirilir. Genel Direktörün görevi sona erdiğinde Tıbbi Direktörün görevi de kendiliğinden
sona erer. Görev süresi biten Tıbbi Direktör yeniden görevlendirilebilir. Gerektiğinde Rektörün
teklifi Mütevelli Heyetinin onayı ile Tıbbi Direktör iki yıllık süre dolmadan da görevinden alı-
nabilir. Tıbbi Direktörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile tıbbi direktör yardım-
cıları görevlendirilebilir.

Tıbbi Direktörün görevleri
MADDE 12 – (1) Tıbbi Direktörün görevleri şunlardır:
a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygula-

maya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinas-

yon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.
c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi

hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.
ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının

karşılanmasına katkı sağlamak.
d) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli

geliştirilmesine katkı sağlamak.
e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak.
İdari Direktör
MADDE 13 – (1) İdari Direktör; en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler arasından,

Genel Direktörün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için
görevlendirilir. Genel Direktörün görevi sona erdiğinde İdari Direktörün de görevi kendiliğin-
den sona erer. Görev süresi biten İdari Direktör yeniden görevlendirilebilir. Gerektiğinde Rek-
törün teklifi Mütevelli Heyetinin onayı ile İdari Direktör iki yıllık süre dolmadan da görevinden
alınabilir. İdari Direktörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile idari direktör yardım-
cıları görevlendirilebilir.

İdari Direktörün görevleri
MADDE 14 – (1) İdari Direktörün görevleri şunlardır:
a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihti-

yaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalış-
maları yürütmek.

b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunun ha-
zırlanmasında Genel Direktöre yardımcı olmak.

c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte
hazırlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın
alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
MADDE 15 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Direktörü en az beş yıllık hemşireler arasından

Tıbbi Direktörün önerisi ve Genel Direktörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki
yıl için görevlendirilir. Süresi biten Hemşirelik Hizmetleri Direktörü tekrar görevlendirilebilir.
Gerektiğinde Genel Direktörün teklifi Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan
da görevinden alınabilir. Genel Direktörün görevi sona erdiğinde Hemşirelik Hizmetleri Di-
rektörünün görevi de kendiliğinden sona erer. Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün önerisi üze-
rine Mütevelli Heyetinin onayı ile hemşirelik hizmetleri direktörü yardımcıları görevlendirile-
bilir.
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Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün görevleri
MADDE 16 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün görevleri şunlardır:
a) Merkezde çalışan başhemşire yardımcıları, servis sorumlu hemşireleri ile kendisine

bağlı diğer hizmet birim amir ve sorumlularının birinci derecede amiri olup, hasta bakımı hiz-
metlerinde görevli personelin verimli çalışmalarını sağlamak ve kontrol etmek, gerekli nok-
sanlıkları tıbbi konularda Tıbbi Direktöre, idari konularda İdari Direktöre bildirmek.

b) Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde tespit edilen aksaklıkları gidermek için gerekli ça-
lışmaları yapmak.

c) Kendisine bağlı hizmetlerdeki personelin çalışma yerlerinin belirlenmesi ve bunların
yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili hususlarda görüş ve isteklerini Tıbbi Direktöre iletmek ve ve-
rilen kararları uygulamak.

ç) Hemşirelerin mesleki bilgi ve tecrübelerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla
hizmet içi eğitimini sağlamak.

d) Hasta bakım hizmetlerinin çağdaş normlarda ve kalite kriterleri doğrultusunda yü-
rütülmesini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünitelerinin ve bağlı birimlerinin çalışma usul ve esasları
MADDE 17 – (1) Hastanede ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, po-

liklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Hastanenin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri
hizmetler açısından Genel Direktör, Tıbbi Direktör, İdari Direktör ve Hemşirelik Hizmetleri
Direktörüne karşı sorumludur.

(2) İlgili akademik birimler sorumluluk alanlarına giren Merkez bölgelerinde Hastane
hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Hastane yönetimi ile iş
birliği ve koordinasyon içinde bulunur.

(3) Hastanede verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlan-
ması ve değerlendirilmesi amacıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler
oluşturulabilir.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Antalya AKEV Üniversitesinden:
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya AKEV Üniversitesi Uzaktan Eğitim

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Antalya AKEV Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (AKEV-UZEM): Antalya AKEV Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön

lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eğitim-öğretim programları ve faali-
yetleri kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek.

b) E-öğrenme tabanlı ders ve programlar geliştirmek ve Üniversitede örgün öğretim
kapsamında verilmekte olan dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek.

c) Kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının uzaktan
eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak amacıyla eğitim programlarını e-öğrenme siste-
mine uyarlayarak uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerle uzaktan eğitim uygulamalarına dönük iş
birliği içinde olmak.

d) Örgün öğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek daha geniş kitlelerin yük-
seköğretimden faydalanmalarını sağlamak.

e) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve
yayınlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitede internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek olan ön lisans,

lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarına
ilişkin esasları Senato kararları çerçevesinde belirlemek.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum
kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak uzaktan eğitim sertifika, ön lisans, li-
sans ve lisansüstü programlar düzenlemek.

c) Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, gö-
revlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli duyuruları yapmak;
kayıt, giriş sınavı, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek.

d) İnternet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülme-
sini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir bi-
çimde işlemesini sağlamak.
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e) Uzaktan eğitim kapsamında ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü program-
lar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yü-
rütmek; bu kapsamda, ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta, çevrimiçi sınav ve benzeri uzaktan
eğitim uygulamalarında bulunmak.

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

g) Uzaktan eğitim programlarına katılan öğrencilere uzaktan eğitim sistemiyle ilgili
eğitimler vermek.

ğ) Uzaktan eğitim programlarını başarıyla bitiren öğrencilere sertifika, ders geçme ve
benzeri belgeleri vermek.

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

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

i) Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yap-
mak.

j) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş
birliği yapmak.

k) Rektörlükçe önerilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün altı ayı geç-
memek kaydıyla görevi başında bulunmadığı durumlarda belirlediği müdür yardımcısı, müdür
yardımcısının da bulunmadığı durumlarda ise en kıdemli olanından başlamak üzere Yönetim
Kurulu üyeleri kendisine vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.
c) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve

benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan ka-

rarları uygulamak.
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile iş birliği yapmak.
e) Ulusal ve uluslararası ortak sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda gö-

rev alacak akademik personeli belirlemek ve görevlendirilmesi için Rektöre sunmak.
f) Üniversitenin uzaktan eğitim ile ilgili anlaşma yaptığı ulusal ve uluslararası kurum

ve kuruluşlarca açılan sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda görev alacak yö-
neticiler ile teknik ve idari personeli belirlemek ve görevlendirilmesi için Rektöre sunmak.
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Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim

üyeleri arasından bir kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Rektörün Üniversite

öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilen üç üye dâhil olmak üzere toplam beş
üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir ne-
denle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde
Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak, çalışma programını karara bağlamak.
b) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
d) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda mali konulara ilişkin kararlar almak.
e) Danışma Kurulu üyeleri konusunda Rektöre öneride bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin

öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki mesleğinde temayüz etmiş veya uzman
kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlen-
dirilen en fazla on altı üyeden oluşur.

(2) Görev süresi sona eren Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, her yıl en az bir kez toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulun-

mak.
b) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda Merkezin faaliyetleri ile ilgili rapor

hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

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

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  

MADDE 1 – 17/7/2017 tarihli ve 30126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim faaliyetleri sonunda, kayıtlı oldukları programın yeterliklerini ta-

mamlayarak mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerine tıp ve diş hekimliği diploması verilen

birimlerde, öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi, diğer

birimlerde ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Başarı değerlendirme sistemleri ile ilgili

uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ KARŞILAŞTIRMALI HUKUK UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/5/2020 tarihli ve 31129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Karşılaştırmalı hukuk alanında İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bünyesinde eğitim ve sertifika programları düzenlemek.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/7/2017 30126

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/1/2018 30296
2- 11/2/2018 30329
3- 21/5/2019 30780

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/5/2020 31129
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İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin başlığı
ile birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez danışmanı atanması ve değişikliği”

“(1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığı
her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarı-
yılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı
ile kesinleşir.”

“(6) Danışman değişikliği öğrencinin veya danışmanın yazılı başvurusu, danışmanın,
enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun ka-
rarı ile gerçekleşir. Ancak;  tez danışmanının herhangi bir nedenle Üniversitedeki görevinden
ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli il dışı görevlendirilmesi durumunda, enstitü ana-
bilim/anasanat dalı/program başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yerine
yeni bir danışman atanır. Önceki danışman, enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde,
ikinci danışman olarak devam edebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı ile birinci ve üçüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez danışmanı atanması ve değişikliği”

“(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığı her öğrenci için Üniversite kad-
rosunda bulunan ilk yarıyılın başında bir ders danışmanını, ikinci yarıyılın sonunda da bir tez
danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili
enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez
danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.” 

“(3) Danışman değişikliği, öğrencinin veya danışmanın yazılı başvurusu, danışmanın,
enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun ka-
rarı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde eski ve yeni danışmanın onayı da aranır. Ancak;
tez danışmanının herhangi bir nedenle Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da
daha uzun süreli il dışı görevlendirilmesi durumunda, enstitü anabilim/anasanat dalı/program
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yerine yeni bir danışman atanır.
Önceki danışman, Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, ikinci danışman olarak
devam edebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin  başlığı ile üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Tez danışmanı atanması ve değişikliği”

“(3) Danışman değişikliği, öğrencinin veya danışmanın yazılı başvurusu, danışmanın,
enstitü anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.
Danışman değişikliğinde eski ve yeni danışmanın onayı da aranır. Ancak;  tez danışmanının
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herhangi bir nedenle Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli
il dışı görevlendirilmesi durumunda, enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığının öne-
risi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yerine yeni bir danışman atanır. Önceki danışman,
enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde, ikinci danışman olarak devam edebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisans-

üstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar
başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir,
verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Olağanüstü durum

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Küresel salgın nedeniyle 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası
ile 17 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan ALES puanına ilişkin şart 2/1/2021 tarihine ka-
dar uygulanmaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EKONOMİSİ VE 

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Ekono-
misi ve Sağlık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esas-
larını düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/10/2016 29869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/11/2016 29886

2- 10/10/2017 30206

3- 1/11/2017 30227

4- 7/1/2018 30294

5- 17/10/2018 30568

6- 22/4/2019 30753

7- 4/11/2019 30938
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve
Sağlık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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: Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Teknolojileri Uy-

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

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş
birliği ile sağlık ekonomisi, politikası ve sağlık teknolojileri ile ilgili alanlarda ulusal ve ulus-
lararası araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası araştırma
merkezleri ve üniversitelerle iş birliği yaparak bu alandaki bilimsel bilginin aktarılması ve sağ-
lık sektöründe yaygınlaşması için eğitim programları düzenlemek, sağlık için ayrılan sınırlı
kaynakların rasyonel  kullanılmasını sağlamak üzere olası karar modelleri için veri toplamak,
analiz etmek, değerlendirmek ve kısıtlı kaynakların optimal tahsisi için seçenekler geliştirmek,
ekonomik değerlendirme raporları hazırlamak, yayımlar yapmak, bilimsel çalışma ve araştır-
malarda bulunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlık ekonomisi ve politikaları alanlarında dünyadaki gelişmeleri takip etmek, ülke

ihtiyaçlarını belirlemek, bu alanda gerekli kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde bulunmak,
eğitimler düzenlemek, araştırmalar gerçekleştirmek ve bu faaliyetler için çalışma grupları kur-
mak.

b) Kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve birlikler ile mevcut sağlık ve sosyal so-
runların çözümüne yönelik koordineli araştırma projeleri tasarlamak, geliştirmek ve uygula-
mak.

c) Faaliyet amaçlarına uygun bilimsel yayımlar üretmek.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araş-

tırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, se-
miner, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.
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d) Sağlık ekonomisi ve sağlık politikaları alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini des-

teklemek.

e) Sağlık ekonomisi ve politikaları alanında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalış-

malar yapmak.

f) Sağlık teknolojisi alanında yeni geliştirilen ürün ve cihazları takip etmek, bu hususta

gerçek ve tüzel kişilerle ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

g) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bu-

lunmak.

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 en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından Üniversi-

tenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı

birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-

dımcılarını değiştirebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman, müdür yardımcılarından biri

kendisine vekâlet eder.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini belirlemek ve Yöne-

tim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin ve çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini

düzenlemek.

f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yö-

netim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında iş birliği ve koordinasyonu

sağlamak.

g) Merkezin bütçe teklifini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını takiben Rektöre

sunmak; onaylanan bütçeyi ve çalışma programlarını uygulamak.
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ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, ilgili mevzuat çerçevesinde sertifika programı, sem-

pozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yönlendirilmesini, yürü-

tülmesini ve denetimini sağlamak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu

sağlamak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından üç yıl için gö-

revlendirilecek alanında yetkin iki üye olmak üzere toplam beş üyeden   oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve

kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kul-

landığı oy yönünde salt çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür, gerekli gördüğünde Yönetim Ku-

rulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma

grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esas-

ları belirlemek.

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.

d) Sunulan projelerin, Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı iş birliği ilkelerini belirlemek ve önerileri karara bağlamak.

f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent

gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit

etmek ve ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek.

g) Müdürün önereceği veya Yönetim Kuruluna getireceği işler hakkında karar almak.

ğ) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma

programını görüşmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en fazla on

kişiden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar gö-

revlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine olağan olarak

toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Toplantılar, davete katılan üyelerle yapılır ve olağan ve olağanüstü toplantılarda, toplantı ve

karar nisabı aranmaz.
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Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili

dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkeze bağlı birimlerin çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli

birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler, Yönetim Kurulunun tavsiyesi, Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla ku-

rulur. Birim yöneticisi ve çalışacak elemanlar, Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla ve en

fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Birimlerin kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca

belirlenir.

(4) Birimler, Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu kuruluş/çalışma usul ve esasları

dâhilinde faaliyetlerini sürdürür.

(5) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur.

Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun ona-

yıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirile-

bilir.

(6) Çalışma ve proje gruplarının kuruluş/çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulunca

belirlenir.

Personel ihtiyacı

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

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından

karşılanır.

Mekân, araç ve gereçler

MADDE 16 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç

ve gereç ihtiyacı Rektör tarafından karşılanır.

(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, do-

nanım, demirbaş ve benzeri araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Lokman Hekim Üniversitesinden:
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA İNOVASYON VE  

SİMÜLASYONLA  EĞİTİM, UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıkta İno-

vasyon ve Simülasyonla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanla-
rına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve

Simülasyonla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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 (SİSEUM): Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve Simülas-

yonla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık mesleklerinin teorik ve pratik eğitimlerinde

kullanılmak üzere yenilikçi ve güncel yöntem, teknik, ortam ve araç-gereçleri geliştirmek,
mevcut ortam, olanak ve ekipmanların etkili olarak kullanılmasını sağlamaya yönelik eğitsel
ve bilimsel faaliyetler düzenlemek,  Üniversite ile diğer ulusal ve uluslararası kamu kurumları
ve özel sektörden ilgili tüm birimlerle sağlık eğitimi iş birlikleri yapılmasını sağlama yoluyla
yüksek nitelikte eğitim vermek, eğitimde kaliteyi korumak ve sürekli geliştirmektir. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili bölümlerinde yürütülmekte olan, deney hayvanı, kadavra, üç bo-

yutlu medikal baskı ve simülasyon konularında akademik personel tarafından yürütülen çalış-
malara, lisans/lisansüstü programları öğrencilerinin bilimsel araştırma projeleri ve tez çalış-
malarına imkân sağlamak.
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b) Cerrahi ve pratik uygulamaya yönelik deney hayvanı, simülasyon ve kadavra tabanlı
eğitimler planlamak.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili, özellikle temel klinik bilimleri içeren disiplinler
arası eğitimler planlamak.

ç) Sağlık profesyonellerinin kendi mesleklerine yönelik uygulamaları en iyi şekilde ya-
pabilmeleri için simülasyon ve kadavra eğitimleri almalarını sağlamak.  

d) Deney hayvanı, kadavra, üç boyutlu medikal baskı ve simülasyon modelleri ile ilgili
eğitimleri meslek yaşamlarının her alanında kullanabilecekleri konusunda farkındalık yarat-
mak.

e) Programların uygulama boyutunda en büyük eksiklik olan deney hayvanı, kadavra,
üç boyutlu medikal baskı ve simülasyon uygulamalarını ayrı ayrı veya hibrit eğitim modelleri
ile sağlamak.

f) Yürütülmekte olan program ve araştırmalarda klinik anatomi konseptini oluşturmaya
yönelik cerrahi uygulamaları amaçlayan kadavra eğitim modelinin kullanılmasını sağlamak.

g) Üniversitede, ülkemizdeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ilişkiler kurmak.
ğ) Tıbbi beceri ve simülasyon merkezleri ile ilgili ulusal ve uluslararası standartların

oluşturulmasına katkı sağlamak.
h) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faa-

liyetlerde 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, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri
arasından veya Üniversite dışından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten
Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından iki
kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı 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 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 sorumlu olup görevleri
şunlardır:

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

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile
Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından veya Üniversite dı-
şından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden
oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem
doğrultusunda yılda dört kez toplanır. Gerekli olduğu durumlarda Müdürün çağrısı üzerine ola-
ğanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu olağan ve olağanüstü olarak üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayım faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

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

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

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

bunların görevlerini düzenlemek.
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

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

bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-
larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-
linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.
Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez olağan olarak üye tam sayı-
sının salt çoğunluğuyla toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü
olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/2/2014 tarihli ve 28915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş
Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başka bir yükseköğretim kurumundaki bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta ye-
terlik programına kayıtlı olan öğrenciler, enstitüdeki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu adaylar,
ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve yönetim kurulu kararı ile başvurdukları anabilim dalına
özel öğrenci olarak kayıt yaptırırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/2/2014 28915

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/11/2015 29536
2- 9/5/2017 30061
3- 19/6/2017 30101
4- 20/3/2018 30366
5- 20/5/2019 30779
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Şırnak Üniversitesinden:
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama 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; Şırnak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (ŞÜ-UZEM): Şırnak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Şırnak Üniversitesi Senatosunu,
d) Uzaktan eğitim: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda olmaksızın, bilgi ve

iletişim teknolojilerine dayalı olarak yapılan eğitim ve öğretimi,
e) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eği-

tim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyona ilişkin çalışmalar yapmak.
b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile ve-

rilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede
uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.

c) Her türlü bilimsel çalışmanın geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki ku-
rum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar
önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Faaliyet amacı ve alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak
ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek,
projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz ya-
yınlar yapmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Uzaktan eğitim ile ilgili her türlü eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamaları teşvik

etmek, desteklemek ve bunlardan kamu kurumları, özel kuruluşlar ve kişilerin yararlanmasını
sağlamak.

c) Uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, strateji ge-
liştirmek, gerektiğinde Merkezin amacına uygun uygulamaları gerçekleştirmek ve özendir-
mek.

ç) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım, otomasyon ve
ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak
ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

d) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı ni-
telikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-
tırmaları yapmak veya önermek.

e) Uzaktan eğitim şeklinde verilen kurs, seminer, konferans, ders, program ve bölümler
için içerik ve eğitim öğretim programları belirlemek, kredilendirmek, eğitim öğretim türüne
göre ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve
benzerlerini vermek; kayıt, kabul, sınav, başarı, ders geçme ve benzeri işlemler için usul ve
esasları belirlemek, düzenlemek ve sunmak, görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, gö-
revlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) Uzaktan eğitim ile ilgili konularda Üniversitenin bütün birimlerine ait laboratuvar,
kütüphane, akıllı sınıf, derslik, stüdyo ve diğer eğitim öğretim imkânlarından yararlanmak veya
bunların oluşumuna katkıda bulunmak.

g) Üniversite bünyesinde açılacak Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının
eğitim öğretimini planlamak ve bu programların uygulanmasına yönelik eşgüdümü ve koordi-
nasyonu sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları

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

üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre ça-
lışmalarında yardımcı olmak ve gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek üzere Üniversitenin öğre-
tim elemanları arasından iki kişi, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Süresi dolan veya dolmadan görevinden ayrılan müdür ve müdür yardımcıla-
rının yerine aynı usulle, Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Müdürün görevi bi-
tince müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara, Müdürün
görevlendirdiği müdür yardımcısı başkanlık eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
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b) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygula-
mak.

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim
Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektör-
lüğe sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil beş kişiden

oluşur. Diğer üyeler; müdürün teklifi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev
süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde
kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun baş-
kanıdır. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve ka-
rarlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak, planlamalar yapmak, çalışma usul ve

esaslarını belirlemek.
b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri

denetlemek.
c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
ç) Merkez personelinin, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
f) Senato tarafından açılmasına karar verilen uzaktan eğitim öğretim veya harmanlanmış

eğitim öğretim şeklinde yürütülecek kurs, ders, sertifika programı, ön lisans, lisans tamamlama,
lisans ve lisansüstü eğitim öğretim programlarını uygulamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6268 

—— • —— 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6269 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6270 

—— • —— 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6271 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6288 

—— • —— 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6289 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6290 

—— • —— 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6291 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Sıra 
 No 

Kiralamaya Konu Taşınmaz 
Ada 
 No 

Parsel  
No 

Yüzölçümü  m2 
 

1 
Niğde İli, Bor  İlçesi, Kızılca Köyünde 
bulunan  taşınmaz. 

- 3639 20.000,00 m² 

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ ye ait ve detayları yukarıda belirtilen  Niğde İli, 
Bor  İlçesi, Kızılca Köyünde bulunan muhtelif taşınmaz 1  ( Bir ) yıl süreyle kiraya verilecektir. 

1-) Muhtelif  Taşınmaz kiraya verilmesi ile ilgili ihale;  28/08/2020  Cuma  günü saat 
14.00‘de,  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No.164 Ereğli/KONYA adresinde bulunan 
T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünde  kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle 
yapılacaktır. Bu nedenle ihaleye iştirak edenler veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde  
T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünde  hazır bulunmaları gerekmektedir. 

2-) İsteklilerin tekliflerini, ihale şartnamesinde belirtilen hususları dikkate alarak 
hazırlamaları ve ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar, T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası 
Müdürlüğü Haberleşme Şefliği’ne kapalı zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. Son teklif 
verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3-) Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası 
üzerinden değerlendirilecektir.  

4-) İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adreste bulunan Ticaret Servisinde 
görülebilir. Ancak; ihaleye iştirak edecekler ihale dokümanı almak zorundadır. İhale dokümanı  
aynı adresten fatura karşılığı 100,00- TL. yatırmak suretiyle veya  T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker 
Fabrikası Müdürlüğünün   banka hesaplarından birine KDV dahil 100,00- TL yatırmak  ve dekont 
açıklamasında    “…………..  kiralama ihalesi  şartname bedeli”  ifadesini içerir şekilde ve 
üzerinde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya  tüzel kişinin  isminin de açıkça belirtildiği 
dekont karşılığında Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisinden temin edilebilir. 

5-) İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi  
belirleyecekleri tutarda geçici teminat verebileceklerdir. Teminatlar nakit veya teminat mektubu 
şeklinde olabilecektir. Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya katılım bankalarınca düzenlenecek 
süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 90 (Doksan) takvim günü  
olmalıdır. Geçici Teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6-) İş bu detayları ihale şartnamesinde belirtilen  muhtelif taşınmazın kiraya verilmesi işi 
4046, 2886, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. Şirketimiz; Mal ve Hizmet Satış 
Yönetmeliği esasları dâhilinde, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal 
etmekte, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 
tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus teklif verme tarihinin sona ermesinden önce idarece 
duyurulacaktır. 

7-) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş; Söz konusu kiraya verilecek taşınmazın tamamını 
kiraya verebileceği gibi, bir kısmını kiraya vermeme veya daha sonra kiraya verilmek üzere 
sözleşme yapma yoluna gitme gibi hususlarda serbesttir. İstekliler bunu peşinen kabul etmiş 
sayılır. 

8-) Ereğli Şeker Fabrikasından yer görme belgesi alınması zorunludur. 
9-) İhale ile ilgili tüm bilgiler ; 0 (332) 734 59 30-36 nolu telefonlardan alınabilir. 
 6316/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
Deney Hayvanları Barındırma ve Sterilizasyon Sistemleri alımı işi için, 4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 a. maddesine göre Pazarlık 
Usulüyle ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avcılar 
Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 404 07 94-95 / Faks: 0 212 404 0701  
c) Elektronik Posta Adresi : iuc.bapsatinalma@istanbul.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2 - Ön yeterlik konusu malın 
 

No Niteliği Türü Miktarı Birim 
1 Bireysel Havalandırmalı (IVC) Fare Kafes Sistemi 1 Adet 
2 Bireysel Havalandırmalı (IVC) Sıçan Kafes Sistemi 1 Adet 
3 Tip II Fare Kafes Seti (Rak Dahil) 1 Adet 
4 Tip III Sıçan Kafes Seti (Rak Dahil) 1 Adet 
5 Tavşan Kafes Seti 5 Adet 
6 Kafes Yıkama Cihazı 1 Adet 
7 Kafes Değiştirme Kabini 1 Adet 
8 Çift Kapılı Otoklav 1 Adet 
9 Altlık Materyali Bertaraf Kabini 1 Adet 

10 Metabolik Kafes Seti 1 Adet 
 
a) İhale Kayıt No : 2020/419420 
b) Teslim yerleri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Büyükçekmece 
Kampüsü / DETALAB 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 (doksan) gün 
içinde teslim edilecektir. 

d) İhale Tarihi ve Saati : 21.08.2020 Cuma Günü Saat: 11.00’da 
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avcılar 
Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar / İSTANBUL 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
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4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

4.1.1. (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.) 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli, İmalatçı ise imalatçının (IVC) Kafes ve diğer sistemlerin Türkiye 

Temsilcisi olduğunu gösteren onaylı belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli, Temsilcinin (IVC) Kafes ve diğer sistemlerin bayisi olması 

durumunda ise Distribütör tarafından yetki verildiğine dair onaylı belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi, 
İş ortaklığında ortaklardan birinin teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
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4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 
materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 
şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 
gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye 
uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
4.3.3.1. Aday ve istekli, TSE’nin “Hizmet Yeterlilik Belgesini” ihale dosyasında 

sunmalıdır. 
4.3.3.2. Aday veya istekli, Cihazlar için Uluslararası akredite bir kuruluş tarafından onaylı 

EN ISO 9001, EN ISO 13485 belgelerini ihale dosyasında sunmak zorundadır. 
4.3.3.3. Aday veya istekli, Çift Kapılı Otoklav Cihazı için EN 285 standardına uygun 

bağımsız ve Uluslararası akredite bir kuruluş tarafından onaylı “Tip Testi” belgesini sunmalıdır. 
4.3.3.4. Aday veya istekli, Çift Kapılı Otoklav Cihazı için Basınçlı Ekipman Direktifi 

2014/68 EU ve Medikal Cihaz Direktifine (93/42/EEC) uygunluğunu gösteren CE Sertifikasını 
sunmak zorundadır. 

4.3.3.5. Aday veya istekli, (IVC) Kafes ve diğer sistemlerinin Türkiye’de en az 5 (beş) 
adet Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma izni olan merkezde kullanıldığını gösteren Referans 
Listesi sunmalıdır. 

4.3.3.6. Aday veya istekli, Altlık Materyali Bertaraf Kabini için ise Türkiye’de en az 2 
(iki) adet Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma izni olan merkezde kullanıldığını gösteren Referans 
Listesi sunmalıdır. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 
avantajı uygulanmayacaktır. 

6 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 
6.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen Deney Hayvanlarını 

Barındırma ve Sterilizasyon Sistemi (Kafes Sistemleri) ismini içeren iş deneyim belgesi kabul 
edilecektir. 

7 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Avcılar Kampüsü Avcılar / İSTANBUL adresinden görülebilir ve 100,00- 
Türk Lirası karşılığı İ.Ü.-Cerrahpaşa Strateji Geliştirme Başkanlığına (TR19 0001 2009 8200 
0004 0001 16) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi, Avcılar Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar / İSTANBUL adresine 
elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 6279/1-1 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İKMAL İNŞAAT  
YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi İkmal 

İnşaat Yapım İşi, birim fiyat esası, kapalı zarf teklif, açık eksiltme ve pazarlık usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Velimeşe OSB Mh. 3. Yanyol Cd. No:1/2 ERGENE / 
TEKİRDAĞ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 282 673 81 50 (51-52-53-54-55) ; 0 282 673 72 51 

c) Elektronik posta adresi  : info@velimeseosb.org.tr 

2 - İhale konusu yapım işinin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 
işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel 
nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, 
nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak 
hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, I. 
kademede yapımı öngörülen 150.000 m³/gün kapasiteli 
tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik 
ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye 
alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu uygulama 
projeleri ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile 
idare personelinin eğitilmesi işleridir 

b) Yapılacağı yer : Velimeşe Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
  Ergene/TEKİRDAĞ 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (beş) 
gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üçyüz) yapım + 180 
(yüzseksen) deneme işletmesi olmak üzere toplam 480 
(dörtyüzseksen) takvim günüdür. 

d) Geçici teminat : 3.000.000 TL (üçmilyonTürkLirası) 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Velimeşe OSB Mh. 3. Yanyol Cd. No:1/2 ERGENE / 
TEKİRDAĞ 

b) Tarihi ve saati : 1 EYLÜL 2020 saat: 11:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
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, ihaleye başvuru mektubu. 
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b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

c) Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu ve Birim Fiyat Metraj ve Keşif Cetvelini içeren 
iç zarf.  

ç) Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları 
dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren 
makbuzlar. 

d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 
odası veya ilgili meslek odası belgesi 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde iş ortaklığı beyannamesi. 

g) Şekli ve içeriği şartname ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlayacağı, yer 
görme belgesi, 

ğ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan 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 belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. İsteklinin; 10.000.000 -TL 'den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanıl-
mamış nakit kredisini veya aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, bu Şartname 
ekindeki form örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. Kriter, 
birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. (Bu belge ilgili Bankanın 
Genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, Banka Şubesinin en az iki 
yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. İş Deneyim Belgesi. 

İstekli tarafından, son on beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt 
edilen ve istekli tarafından 30.000.000 -TL den az olmamak üzere, bu ilanın 4.4 maddesindeki 
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin aslı veya noter onaylı “aslı gibidir” şerhli 
sureti sunulmak zorundadır. 

4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki 
deneyimini ortaya koyan ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve 
usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; İş Bitirme Belgesidir. 
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4.3.3. İş Deneyim Belgesi olarak İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile 
diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.     

4.3.4 İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer 
ortakların her birinin ise benzer işe ait olmayan herhangi bir yapım işine ait asgari iş deneyim 
tutarının %40’ı tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir.  

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer 
ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. 
Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim 
belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara 
göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Kanalizasyon arıtma tesisleri, Atıksu arıtma tesisleri, Su Arıtma tesisleri, İçmesuyu arıtma 
tesisleri yapım işleridir.  

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhale dokümanı 1.000 TL (Bin Türk 
Lirası) karşılığında Velimeşe OSB Mh. 3. Yanyol Cd. No:1/2 ERGENE / TEKİRDAĞ adresinden 
satın alınabilir. 

7.2. ihale dokümanını satın almaları ve dosya alındı makbuzunun ibrazı zorunludur. 

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Velimeşe OSB Mh. 3. Yanyol Cd. No:1/2 
ERGENE / TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, sunulan ihale dokümanları ve ekleri üzerinden hesaplayarak 
bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Pazarlık sonucu ihale üzerine bırakılan istekliyle, 
teklif ettiği ekonomik açıdan en uygun bedel üzerinden, birim fiyat esaslı sözleşme 
imzalanacaktır. Her bir iş kaleminin birim fiyatı; sözleşme bedelinin, birim fiyat cetvelindeki 
ilgili iş kalemin ait olduğu iş grubu yüzdesi ve kendi yüzdesi ile çarpılarak, iş kaleminin kendi 
metrajına bölümü sonucunda bulunacaktır. 

10 - İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden 
hesaplanmak suretiyle % 10 (yüzde on) oranında süresiz kesin teminat alınır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 
günüdür. 

12 - 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. 

13 - İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5950/2-2 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
(Tevsii) alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi 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 : Ankara Asfaltı 9. Km. 51700 Bor / NİĞDE 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı :  YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi  
b) Yapılacağı yer :  Bor / NİĞDE 
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 TEDAŞ B.F. ile) : 32.414.000  TL 
f) Geçici Teminatı : 972.420  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 Çankaya- 
ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 01/09 /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. 
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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 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut 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; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı 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, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 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 veya 
daha fazla 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 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 17 Ağustos 2020 – Sayı : 31216 

 

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. 
H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet 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 uncu 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 
Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının 
Ankara Asfaltı 9. Km. 51700 Bor/NİĞDE adreslerinde görülebilir veya 500 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- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 6245/2-2 
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10 ADET RAY KESME MAKİNASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: : 2020/408285 
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 : 10 Adet Ray Kesme Makinası. 
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 27.08.2020 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. 6171/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
13.08.2020 tarihli ve 31212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan öğretim üyesi ve öğretim 

elemanı ilanlarımız iptal edilmiştir. 
İlan olunur. 6344/1-1 

—— • —— 
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuza, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen 
akademik biriminlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır. 

PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR KADRO SAYISI 
KADRO 
ÜNVANI 

ALES 
PUAN 

ŞARTI / 
TÜRÜ 

YDS / 
EŞDEĞERİ 

Uygulamalı İngilizce 
ve Çevirmenlik 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve 
Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, 
İngiliz Dili Eğitimi, Çeviribilim (İngilizce) 
bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. 
Bu bölümlerin birinden alanında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. Söz: 70 80 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 17 Ağustos 2020 – Sayı : 31216 

 

Fizyoterapi 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans 

mezunu olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak 

1 Öğr. Gör. Say. 70 - 

Radyoterapi 

Fizik bölümü lisans mezunu olup, Fizik 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, 

Nükleer Fizik alanında doktora yapıyor 

olmak 

1 Öğr. Gör. Say. 70 - 

Duyuru Başlama Tarihi : 17.08.2020 
Son Başvuru Tarihi : 31.08.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 01.09.2020 
Sınav Giriş Tarihi : 03.09.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 07.09.2020 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr 
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu. 
Başvuru Yeri (Esentepe Yerleşkesi) : Esentepe Mh. Büyükdere Cad. No:100  Şişli / 

İSTANBUL 
İSTENİLEN BELGELER: 
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
3. Ayrıntılı Özgeçmiş  (YÖK Formatlı Cv) 
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden 

Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği) 
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği 
6. ALES Sonuç Belgesi 
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi 
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
9. 2 Adet Fotoğraf 
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge 
11. Adli Sicil Kaydı 
12. YÖKDİL,YDS,ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil 

sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı için 
gereklidir.) 

NOT-1:  Ön  değerlendirme  ve  kesin  sonuçlar  Meslek  Yüksekokulumuz  web  
adresinde   (www.sisli.edu.tr)  yayınlanacak olup,  Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. 
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

NOT-2:   Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi 
sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması 
yeterlidir. 6317/1-1 
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Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak 

öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 

gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen ve 

posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 

alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 5 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde 

vermeleri gerekmektedir. 

Fakülte Bölüm 
Kadro 

Sayısı 
Unvan Özel Koşullar 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

İngilizce 

Mütercim ve 

Tercümanlık 

1 
Prof. 

Dr. 

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, 

Yabancı Dil Eğitimi Bilim Dalında Doçentlik 

Unvanı Almış ve Bu Alanda Çalışmalar 

Yapmış Olmak 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 17.08.2020 

Başvuru Bitiş Tarihi : 01.09.2020 

Başvuru Adresi : Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı A. Yaşar 

BAYBOĞAN Kampüsü Adana Mersin Karayolu Üzeri 

33800 Yenice Tarsus MERSİN 

 6336/1/1-1 

—— • —— 

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 

tam gün statüde çalışacak öğretim elemanları alınacaktır. 
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Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen 

belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile 

yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet 

üzerinden başvurular kabul edilmez. 

Fakülte Bölüm 
Kadro 

Sayısı 
Unvan 

ALES/ 

Merkezi 

Yabancı Dil 

Özel Koşullar Sınav Takvimi 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji 2 

Arş. 

Gör. 

ALES (EA) 

70 

Yabancı Dil 

80 

Psikoloji alanında lisans 

mezunu olup, bu alanda en 

az tezli yüksek lisans 

programına kayıtlı olmak 

Duyuru Başlama Tarihi 

17.08.2020 

Son Başvuru Tarihi 

01.09.2020 

Ön Değerlendirme Tarihi 

03.09.2020 

Sınav Giriş Tarihi 

07.09.2020 

Sonuç Açıklama Tarihi 

09.09.2020 

İSTENEN BELGELER 

1- Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim 

bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi, 

2- YÖK formatlı özgeçmiş. 

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

4- 2 adet fotoğraf 

5- Adli sicil kaydı belgesi 

6- Lisans/Yüksek Lisans /Doktora Diploması (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK 

Denklik Belgesi) 

7- Lisans transkripti 

8- ALES belgesi 

9- Yabancı dil belgesi 

10- Öğrenci olanlardan lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 

Başvuru Adresi: Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı A. Yaşar BAYBOĞAN 

Kampüsü Adana Mersin Karayolu Üzeri 33800 Yenice Tarsus MERSİN 

 6336/2/1-1 
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iş yerlerinde 4857 sayılı İş 
Kanununa tabi sürekli işçi pozisyonunda istihdam edilmek üzere "Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri 
uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde 
belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. 

 

İŞ KOLU MESLEK ADI 

TALEP 
EDİLEN İŞ 

GÜCÜ 
SAYISI 

EĞİTİM DURUMU ÖZEL ŞARTLAR 
GÖREV 

YAPILACAK İL, 
İLÇE /BİRİM 

KURA / SINAV 
DURUMU 

Temizlik 
Hizmetleri 

Temizlik 
Görevlisi 
(Engelli) 

5 En az ilkokul mezunu olmak 

1-Son başvuru tarihi 
itibariyle 18 yaşını 

doldurmuş, 
35 yaşını doldurmamış 

olmak. 
2- Engelli sağlık kurulu 
raporuyla en az %40 

engelli olduğunu 
belgelemek. 

Hatay ili, ilçeleri 
(Tüm Birimler) 

Noter Kurası + 
Sözlü Sınav 

Temizlik 
Hizmetleri 

Temizlik 
Görevlisi 

15 En az ilkokul mezunu olmak 

1-Son başvuru tarihi 
itibariyle 18 yaşını 

doldurmuş, 
35 yaşını doldurmamış 

olmak. 
2- Görevini sürekli 

yapmasına engel hali 
bulunmamak 

Hatay ili, ilçeleri 
(Tüm Birimler) 

Noter Kurası + 
Sözlü Sınav 

Temizlik 
Hizmetleri 

Temizlik 
Görevlisi 
(Hastane) 

40 En az ilkokul mezunu olmak 

1-Son başvuru tarihi 
itibariyle 18 yaşını 

doldurmuş, 
35 yaşını doldurmamış 

olmak. 
2- Görevini sürekli 

yapmasına engel hali 
bulunmamak 

Hatay ili, Antakya 
ilçesi (Üniversite 

Hastaneleri) 

Noter Kurası + 
Sözlü Sınav 

Hasta Bakımı ve 
Temizliği 
Hizmetleri 

Hasta ve Yaşlı 
Bakım Elemanı 

40 

Ortaöğretim Kurumlarının 
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 
alanının Engelli Bakımı, 
Hasta Bakımı ve Yaşlı 

Bakımı dallarından ya da 
Sağlık Hizmetleri alanının 
Ebe Yardımcılığı, Hemşire 

Yardımcılığı ve Sağlık Bakım 
Teknisyenliği dallarından 

birinden mezun olmak 

1-Son başvuru tarihi 
itibariyle 18 yaşını 

doldurmuş, 
35 yaşını doldurmamış 

olmak. 
2- Görevini sürekli 

yapmasına engel hali 
bulunmamak 

Hatay ili, Antakya 
ilçesi (Üniversite 

Hastaneleri) 

Noter Kurası + 
Sözlü Sınav 
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GENEL ŞARTLAR 
1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 
2) 18 yaşını doldurmuş olmak. 
3) Son başvuru tarihi itibariyle başvuru yapılacak pozisyonlarda belirtilen öğrenim 

düzeyinden mezun olmak. 
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

6) Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut 
bunlarla irtibatta bulunmamak. 

7) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması 
gerekmektedir (engelliler hariç). 

8) Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir (yapmış olmak, tecilli 
veya muaf olmak). 

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almamış olmak. 

11) Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak. 
12) İlan edilen pozisyonlara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 

sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 
13) Müracaat tarihleri çakışan, birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın 

tercihi doğrultusunda sadece bir talebe, müracaatı kabul edilecektir. 
14) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, alım sürecinin her 

aşamasında reddedilebilir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunup yerleşenlerin atama 
işlemleri yapılmayacaktır. Sehven ataması yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. 
Yerleştirildiği açık iş pozisyonunun şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde 
teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 

15) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe 
yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Öncelik hakkına sahip 
olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında 
icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe 
yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. 

16) Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri 
dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde 
ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. 
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17) İstihdam edilecek işçilerden, temizlik görevlilerine asgari ücret, hasta ve yaşlı bakım 
elemanlarına brüt asgari ücretin %6 artırımlı oranında ücret ödenecektir. 

18) Üniversitemiz web sayfasında yer alan sürekli işçi alım ilanına ilişkin sınav 
takvimindeki değişikliklerde dahil olmak üzere tüm duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacak, 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle adayların üniversitemiz web sayfasında yapılacak 
duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir. 

19) Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri uyarınca işlem tesis edilir. 
ÖZEL ŞARTLAR 
TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ENGELLİ) (5 KİŞİ) 
1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak 

(17/08/1985 tarihinden sonra, 21/08/2002 tarihinden önce doğmak). 
2. En az ilkokul mezunu olmak. 
3. İlgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu 

raporuyla en az yüzde kırk (%40) oranında engelli olduğunu belgelendirmek. 
4. Talepler Hatay ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Hatay’da ikamet 

edenlerin başvuruları kabul edilecektir. 
Adaylar ilçeler dahil tüm birimlerde görevlendirilebilecektir. 
TEMİZLİK GÖREVLİSİ (15 KİŞİ) 
1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak 

(17/08/1985 tarihinden sonra, 21/08/2002 tarihinden önce doğmak). 
2. En az ilkokul mezunu olmak. 
3. Başvuru yapacak personelin temizlik görevini (Üniversitemiz birimlerinin iç ve dış 

mekanlarının park ve bahçeler dahil temizlenmesi, çöp ve atıkların toplanması, taşınması, eşya, 
malzeme taşınması, evrak taşıma, gönderme vb. işleri) yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal 
ve fiziksel) bulunmaması gerekmektedir. 

4. Talepler Hatay ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Hatay’da ikamet 
edenlerin başvuruları kabul edilecektir. 

Adaylar ilçeler dahil tüm birimlerde görevlendirilebilecektir. 
TEMİZLİK GÖREVLİSİ (Hastane ) (40 Kişi) 
1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak 

(17/08/1985 tarihinden sonra, 21/08/2002 tarihinden önce doğmak). 
2. En az ilkokul mezunu olmak. 
3. Başvuru yapacak personelin temizlik görevini (Üniversitemiz hastanelerinin tüm iç ve 

dış mekanlarının park ve bahçeler dahil temizlenmesi, çöp ve her türlü atığın toplanması, tasnifi, 
taşınması, eşya, malzeme, hasta, numune vb. taşınması, evrak taşıma, tasnif, gönderme, vb. işleri) 
yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) bulunmaması gerekmektedir. 

4. Talepler Hatay ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Hatay’da ikamet 
edenlerin başvuruları kabul edilecektir. 

Adaylar üniversitemiz hastanelerinde görev yapacaktır. 
HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ (40 Kişi) 
1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak 

(17/08/1985 tarihinden sonra, 21/08/2002 tarihinden önce doğmak). 
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2. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta 
bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire 
yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak. 

3. Başvuru yapacak adayların üniversitemiz hastanelerindeki tıbbi cihazların temizliğini 
yapmak, hastanın vücut temizliğini yapmak, banyosunu (kişisel temizlik kurallarına uyarak) 
yaptırmak, yardım etmek, sağlık personelince verilen talimatlar doğrultusunda hastanın beslenme 
ihtiyacını karşılamak, vücudun hareket gereksinimini karşılayacak egzersizler yaptırmak, nefes ve 
hareket çalışmalarını gerçekleştirmede yardımcı olmak, pozisyon vermek ve kaldırmak, 
yataklarını yapmak, eczanede hazırlanan ilaçları servise getirmek, serum ve ilaçları yerleştirmek, 
hasta, numune transferi yapmak gibi verilecek benzeri işleri yapmasına engel sağlık sorununun 
(ruhsal ve fiziksel) bulunmaması gerekmektedir. 

4. Talepler Hatay ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Hatay’da ikamet 
edenlerin başvuruları kabul edilecektir. 

Adaylar üniversitemiz hastanelerinde görev yapacaktır. 
BAŞVURU İŞLEMLERİ 
Başvuru Süresi: İlan şartlarını taşıyan adaylar, 17/08/2020-21/08/2020 tarihleri arasında 

başvurularını Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezlerinden veya 
www.iskur.gov.tr internet adresinden yapabilirler. 

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
1. İlgili yönetmelik gereğince İş-Kur tarafından Üniversitemize bildirilen genel ve 

öncelikli listeden ilan edilen açık iş sayısının 4'er (dört) katı asıl ve 4'er (dört) katı yedek aday 
sözlü sınava girmek üzere noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. 

2. Kura işlemi yönetmelik gereği noter huzurunda 03/09/2020 Perşembe günü saat 
09:30’da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda yapılacaktır. Adaylar 
istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle kura 
çekimini izlemek üzere salona sınırlı sayıda aday alınacaktır (adayların maskeli olarak gelmeleri 
zorunludur). Kura çekimi üniversitemiz web sayfasından duyurulacak link üzerinden canlı olarak 
izlenebilecektir. 

3. Noter kurası sonuçları https://www.mku.edu.tr adresinden duyurulacak ve ilgililere 
tebligat yapılmayacaktır. 

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 
1. 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. 

2. Sözlü sınav; görev konularına ilişkin bilgi düzeyi, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu ve genel kültüre ilişkin konularda yapılacaktır. Asıl ve 
yedek aday listeleri puan sıralamasına göre belirlenecektir. 

2.1.1. Başarı puanının eşitliği halinde; 
2.1.2. Temizlik Hizmetlerinde; sırasıyla, yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması 

halinde, daha üst öğrenimi bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde 
mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı 
sıralaması belirlenecektir. 
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2.1.3. Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetlerinde; sırasıyla, yaşı büyük olan adaya, 
yaşlarının aynı olması halinde, mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya 
öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir. 

3. Sözlü Sınavı Yeri ve Tarihi: 
3.1. Temizlik Görevlisi (Engelli) (5 kişi): 09/09/2020 Çarşamba günü saat: 09:00’da 

Tayfur Sökmen Kampüsü Rektörlük Binası (Zemin kat) Rektörlük Konferans Salonunda 
yapılacaktır. 

3.2. Temizlik Görevlisi (15 kişi): 10/09/2020 Perşembe günü saat: 09:00’da Tayfur 
Sökmen Kampüsü Atatürk Konferans salonunda yapılacaktır. 

3.3. Temizlik Görevlisi (Hastane) (40 kişi): 14-16/09/2020 tarihleri arasında saat: 
09:00’da Tayfur Sökmen Kampüsü kapalı spor salonunda yapılacaktır. 

3.4. Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri (40 Kişi): 14-16/09/2020 tarihleri arasında 
saat: 09:00’da Tayfur Sökmen Kampüsü Atatürk Konferans salonunda yapılacaktır. 

Noter kurasında asıl olarak belirlenen adaylar öncelikle sınava alınacaktır. Sınav 
düzeniyle ilgili web sayfamızdan duyuru yapılacaktır. 

09-10/09/2020 tarihlerinde sınava girecek asıl adaylardan yeterli katılım olmaması 
durumunda yedek adaylar sırasıyla sınava alınacağından sınav günü yedek adayların da sınav 
yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14-16/09/2020 tarihlerinde sınava girecek asıl adaylardan (hastane temizlik görevlisi ile 
hasta bakımı ve temizlik hizmetleri) yeterli katılım olmaması durumunda yedek adaylar sırasıyla 
sınava çağrılacağından ilk 50 yedek adayın yukarıda belirtilen sınav takviminin son gününde 
(16/09/2020) sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Yedek aday sayısının yetersiz olması durumunda ayrıca web sayfamızda duyuru 
yapılacaktır. Adayların sınava maskeli olarak gelmeleri zorunludur. 

Adayların sınava gelirken yanlarında; 
1) Fotoğraflı kimlik belgelerinin aslı ve 1 adet fotokopisi, 
2) 2 adet vesikalık fotoğraf, 
3) Diploma fotokopisi, 
4) İkametgah belgesi (e-devletten alınabilir), 
5) Adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir) getirmeleri gerekmektedir. 
Bu belgeler sınava girerken sınav kuruluna teslim edilecektir. Eksik belgeyle gelen aday 

sınava alınmayarak elenecek ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir. 
Sözlü sınav sonucu açık iş sayısı kadar asıl aday ve açık iş sayısı kadar yedek aday 

belirlenecektir. Sözlü sınav sonuçları 21/09/2020 tarihinde üniversitemiz web sayfasında ilan 
edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

SÖZLÜ SINAVINI ASIL ADAY OLARAK KAZANANLARIN BELGE TESLİMİ 
Sözlü sınav sonucunda asıl olarak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 

05/10/2020 tarihine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Teslim edilecek belgeler: 
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
2) 4 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı ve fotoğrafın arkasına adayın adı, 

soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılmalıdır). 
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3) E-devletten alınacak “İkametgah belgesi” ve “Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri 
Raporu”. 

4) Diploma veya mezuniyet belgesi (noter onaylı veya karekodlu/barkodlu e-devlet çıktısı 
kabul edilecektir). 

5) Adli sicil belgesi (karekodu/barkodu okunaklı e-devletten alınacaktır. Sabıka kaydı var 
ise konuyla ilgili onaylı mahkeme kararı başvuru evrakına ayrıca eklenecektir). 

6) Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için, e-devlet çıktısı karekodu/barkodu 
okunaklı). 

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge 
(SGK’dan veya e-devletten alınabilir). 

8) Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve 
fotokopisi. 

9) Sağlık kurulu raporu; 
a) Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam 

teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu (engelli adaylar hariç). 
b) Engelli pozisyonuna müracaat eden adayların, yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları 

en az yüzde kırk (%40) oranında engelli sağlık kurulu raporu. 
Sözlü sınavı sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan belirtilen süre içerisinde belge 

teslim etmeyenlerin, görevine başlamayanların, feragat edenlerin veya başvuru şartlarını 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine, sözlü sınav sonucuna göre belirlenen yedek adaylardan 
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM SINAVINA İLİŞKİN TAKVİM 

 TARİH YER SAAT 

Başvuru Tarihi 17-21 Ağustos 2020 
Hatay İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet 

Merkezine 
--- 

Noter Kurası Tarih/Yer/Saat 03 Eylül 2020 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur 

Sökmen Kampüsü Atatürk Konferans Salonu 
09:30 

Noter Kurası Sonucunda Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan 
Asil ve Yedek Adayların İlan Tarihi 

04 Eylül 2020 www.mku.edu.tr --- 

Sözlü Sınav Tarih/Yer/Saat 

Temizlik Görevlisi 
(Engelli ) 

(5 kişi için) 
09 Eylül 2020 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur 
Sökmen Kampüsü Rektörlük Binası (Zemin 

kat) Rektörlük Konferans Salonu 
09:00 

Temizlik Görevlisi 
(15 kişi için) 

10 Eylül 2020 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur 

Sökmen Kampüsü Atatürk Konferans Salonu 
09:00 

Temizlik Görevlisi 
(Hastane) (40 kişi için) 

14-16 Eylül 2020 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur 

Sökmen Kampüsü kapalı spor salonu 
09:00 

Hasta Bakımı ve 
Temizliği 
Hizmetleri 

(40 kişi için) 

14-16 Eylül 2020 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur 

Sökmen Kampüsü Atatürk Konferans Salonu 
09:00 

Sözlü Sınav Sonuç Açıklama Tarihi 21 Eylül 2020 www.mku.edu.tr --- 

Asıl Adayların Belge Teslimi İçin Son Tarihi ve Yeri 05 Ekim 2020 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Personel 

Daire Başkanlığı 
--- 

 6227/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 
bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 
YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik 
durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin onaylı örneği, 
Yüksek Lisans Belgesinin onaylı örneği, Doktora Belgesinin onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin 
onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora 
tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 
dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda 
bulunmaları gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 
Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 
İlk Başvuru Tarihi :17.08.2020 
Son Başvuru Tarihi : 01.09.2020 
 

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 
Güzel Sanatlar ve 

Tasarım 
Fakültesi 

Grafik Tasarım Bölümü Doç. Dr. 1 
İletişim Tasarımı lisans mezunu olmak, 

Grafik Eğitimi alanında doktorasını 
yapmış olmak, bu alanda yayın ve 

çalışmaları olmak. 
 6204/1-1 

—— • —— 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve 
Bölüme/Anabilim Dalı tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 
YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, 
Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin 
Onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği 
dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı 
(6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda 
bulunmaları gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 
Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 
İlk Başvuru Tarihi : 17.08.2020 
Son Başvuru Tarihi : 01.09.2020 

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. 
Kardiyoloji alanında uzmanlığını ve 

doçentliğini almış olmak. Bu alanda yayın ve 
çalışmaları olmak. 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü / İlk 

ve Acil Yardım 
Programı 

Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. 
Nöroşirürji alanında uzmanlığını ve 

doçentliğini almış olmak. Bu alanda yayın ve 
çalışmaları olmak. 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz  ilgili  Birimlerine  2547  sayılı  Kanun’un  ilgili  maddeleri  ile  bu  

Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, 
Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler 
Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda 
uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 
*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
*Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf, onaylı 

nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-devlet üzerinden 
“Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belge), Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi 
onaylı örnekleri ile diğer öğrenim  belgeleri  (belgelerin  asılları  ile  fotokopilerinin  getirilmesi  
gerekmektedir), yabancı dil (İngilizce) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından 
eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), YÖK formatlı güncel özgeçmiş ve yayın listesi, 
başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, 
yönettiği doktora çalışmaları, eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren PDF formatında  hazırlanmış; 
Doçent kadrosu için dört adet  taşınabilir bellek  ile  Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan 
Kaynakları Müdürlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile 
ilgili Fakülteye başvurulması gerekmektedir. 

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 
denkliğinin olması şarttır. 

*Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
(*)Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak  adayların “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki genel şartları sağlamaları gerekmektedir. 

*Başvuru süresi  bu  ilanın  Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol 
No:37-39 PK. 35100 Bornova – İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet 
üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İdare gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 

Fakülte Bölüm Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Adedi Uzmanlık Alanı 

İşletme 
Fakültesi 

İşletme 
Bölümü (*) Doç.Dr. 1 

Doçentlik derecesini Nicel Karar 
Yöntemleri bilim alanında almış olmak. 
Karar Bilimleri, Sayısal Yöntemler 
alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar 
yapmış olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 
Bölümü (*) 

Dr.Öğr. 
Üyesi 1 

Doktora  derecesini  Bilgisayar  
Mühendisliği veya  Elektrik-Elektronik  
Mühendisliği alanında  almış  olmak.  
Makine Öğrenmesi, Bilgisayar Grafiği  
alanlarında  araştırma  ve yayınlar yapmış, 
tercihen yurt dışı akademik çalışma 
deneyimine sahip olmak. 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Müzik 
Bölümü 

Dr.Öğr. 
Üyesi 1 

Doktora derecesini Müzik Teorisi alanında 
almış olmak. Caz Müziği Besteciliği 
alanında araştırma  ve yayınlar  yapmış,  
tercihen  yurt dışı  akademik çalışma  
deneyimine  sahip olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Antalya AKEV Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Teknolojileri Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve Simülasyonla Eğitim,

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Şırnak Üniversitesi Uzaktan Eğitim 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.


