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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Sis-

temleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Sistemleri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Haliç Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Haliç Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İlgili mevzuata uygun olarak sürdürülebilir enerji ve enerji sistemleri bilim ve tek-

nolojileri alanlarında uygulamaya yönelik uluslararası ve ulusal araştırma çalışmaları yapmak
ve yeni teknolojiler geliştirmek.

b) İlgili mevzuata uygun olarak rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle gibi alternatif/yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, çevre ile dost temiz enerji üretmeye yönelik yöntem,
süreç ve teknoloji geliştirme konularında araştırmalar yapmak, bunları uygulamaya aktarmak,
bu konularda yapılan çalışmalara katkı sağlamak ve bu çalışmaları teşvik edici etkinliklerde
bulunmak.

c) Kömür, petrol, doğalgaz, nükleer gibi konvansiyonel enerji kaynaklarının kullanı-
mında verimliliği artırmaya ve bu kaynakların kullanımı ile enerji üretimi yapan merkezlerin
çevreye muhtemel olumsuz etkilerini gidermeye/azaltmaya yönelik araştırma-geliştirme
(AR-GE) çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu konuda yeni yöntem, süreç ve teknolojiler ge-
liştirerek uygulamak.

ç) Sanayide, endüstride ve binalarda enerji kullanım performanslarını saptamak, bu
araçlarda enerjinin etkin-verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını azaltmaya yönelik
ileri malzeme, yöntem ve teknolojileri geliştirmek.

d) Uygulamaya yönelik temel bilimler, mühendislik ve mimarlık araştırmalarını disip-
linler arası düzeyde gerçekleştirerek enerji teknolojileri konularında gelişmiş ürün, yöntem,
süreç ve teknolojileri ortaya çıkarmak amacıyla farklı bilim ve teknoloji alanlarını bir araya
getiren disiplinler arası, koordineli proje çalışmalarını yürütmek.

e) Enerji sistemleri ve teknolojileri alanında uzman öğretim elemanları yetiştirilmesine
katkıda bulunmak ve enerji problemlerine karşı çözüm yolları üretmek.

f) Enerji sistemleri ve teknolojisinin geliştirilmesi yönünde sanayi, üniversite ve diğer
araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılmasını sağlamak ve bu bağlamda model, stra-
teji, plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal
ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.

g) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin enerji sistemleri ve teknolojileri
AR-GE faaliyetlerine katkı sağlamak.

ğ) Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların kullanıcı ve uygulayıcılara akta-
rılmasına katkıda bulunmak.

h) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre ve Türkiye çapında potansiyellerinin tespitini
yapmak ve bunlardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik
araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak enerji üretimini teşvik et-
mek.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Enerji kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak,

yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.
b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası

kuruluşlarla işbirliği yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek.
c) Sürdürülebilir enerji sistemleri ve teknolojileri alanlarında kullanılan kaynaklarla il-

gili sorunları tespit etmek, incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek,
desteklemek, yapılan çalışmalarla ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer,
konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek ve ilgili kuruluşlara öneri-
lerde bulunmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında enerji sistemleri ve teknolojileri uygulamaları
alanında, kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları planlamak, gerçekleştirmek
ve kurumlar arası koordinasyon sağlamak, konu ile ilgili sorunlar hakkında araştırmalar, ince-
lemeler, laboratuvar deneyleri, uzman raporları ve benzeri işler yapmak.

d) Enerji bilim ve teknolojileri alanlarında bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi
için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve
teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri eğitim, yönetim ve araç-
larının geliştirilmesine yönelik yayınlar yapmak. 

e) Enerji sistemleri, teknolojileri ve kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri, endüstri
ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak. 

f) Sürdürülebilir, yenilenebilir, yenilenemez enerji programları ve benzeri programlarda
çalışacak olanlar için eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerini yürütmek, bu eğitim programları
sonunda sertifika vermek, bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve
gerekli koordinasyonu sağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle
proje konularında işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi im-
kânları oluşturmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre
enerji teknolojileri, enerjinin etkin/verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynakları kulla-
nımı konularında araştırma, danışmanlık, proje, tasarım, üretim, onarım, bakım ve benzeri hiz-
metler sunmak.

h) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde bilim ve teknoloji
dergilerinde yayınlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

ı) Yenilenebilir enerji konusundaki mevcut teknolojilerin Ülkemize kazandırılması için
çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek.

i) Merkez ile teknopark ve sanayi işbirliği çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynakları
ile ilgili sistem ve bileşenleri üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalan-
dırmak.

j) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel kuruluşların Ülkemiz yenilene-
bilir enerji kaynaklarının potansiyelleri, kullanılabilirlikleri, verimlilikleri gibi konularda ge-
reksinim duyduğu araştırmaları ve uygulamaları planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası
koordinasyonu sağlamak.

k) Üniversite öğrencilerine bu konuda araştırma-geliştirme bilincini kazandırmak ve
Üniversitede yenilenebilir enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve kamuoyunu
yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek.
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l) Merkez ile diğer uygulama ve araştırma merkezleri, enstitüler ve üniversiteler arası

işbirliğini sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde

bulunmak.

m) İstanbul ilindeki ve çevresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve

bu kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak.

n) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla

Merkez arasında işbirliği geliştirmek.

o) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer gö-

revleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör

tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi

görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür

yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından öne-

receği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi

başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini vekil bırakır. Müdür yardımcılarının

da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere

birisi Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlen-

dirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve

geliştirilmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantının gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

ç) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve Danışma Kurulunu toplantıya çağır-

mak.

d) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri

etkinliklerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle iş-

birliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı

gerçekleştirmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler, Üni-

versitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev
süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi ta-
mamlamak için aynı usul ile yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Müdürün önerisi
üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim
sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu
kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda

kararlar almak.
b) Müdürün önerdiği Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını gö-

rüşmek.
c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.
ç) Merkezin çalışmaları için gerektiğinde geçici çalışma gruplarını ve komisyonları

kurmak ve görevlendirmeler için Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.
e) Merkezin faaliyet alanlarına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, enerji konu-

sunda çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar ara-
sından istekleri halinde, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen yedi kişiden oluşur.
Bu üyelerin görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı
usulde gerçekleştirilir. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık
yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Demirbaş ve donanım
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

7 Aralık 2020 – Sayı : 31327                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabi-

litasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, 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) Merkez (İRUFİZMER): İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,

d) Sağlık Bilimleri Fakültesi: İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini,

e) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hiz-

metleri Meslek Yüksekokulunu,

f) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak.

b) İhtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hiz-

meti sunmak.

c) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

eğitim ve uygulamalarına katkıda bulunmak.
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ç) Danışmanlık hizmetleri vermek, akademik birimlerle, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla

işbirliği yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak. 

e) Araştırma faaliyetlerinde bulunmak, ortak, iştirakçi olarak projelerde yer almak, di-

siplinler arası proje fikirlerinin ve farklı disiplinlerden gelen öğrenci-akademisyen-sağlık sek-

törü işbirliği projelerinin üretilmesine imkân sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında toplum sağlığını negatif yönde etkileyen ve

yaşam kalitesini düşüren güncel konularda araştırmalar yapmak.

b) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

eğitimlerine ve uygulama yapmalarına katkı sağlamak.

c) Üniversite öğrencisi, personeli, personel yakınları ve bölge halkına sağlık hizmetleri

vermek, ayakta veya yatarak teşhis ve tedavi hizmeti sunmak. Bu amaçla gerektiğinde Rek-

törlük onayı ile İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi İşletmesi üzerinden personel istihdam et-

mek ya da hizmet satın almak.

ç) TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerine yönelik araştırmalar planlayarak fizyoterapi

ve rehabilitasyon alanında yetkin akademisyenlerin çalışmalarıyla bilime katkıda bulunmak. 

d) Fizyoterapi ve rehabilitasyon konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda,

resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak güncel projeler üretmek.

e) Faaliyet alanına giren konularda konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri

toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu akademisyen ve öğrencilerinin aktif rol almasını sağlamak. 

f) Merkez bünyesinde yapılan araştırma ve uygulamalar konusunda kamuoyunu aydın-

latmak ve bilgilendirmek amacı ile yayın faaliyetlerinde bulunmak.

g) Araştırma merkezinin hedefleri doğrultusunda AR-GE çalışmaları yapmak ve yap-

tırmak, gerekirse amaca uygun büro, iş yeri, laboratuvar, bina, araç ve benzeri  kiralamak.

ğ) Üniversite personeli, öğrencisi ya da bölge halkına fizyoterapi ve rehabilitasyon hiz-

meti veren merkezler kurmak ve gerekirse bu merkezleri gerektiğinde İstanbul Rumeli Üni-

versitesi İktisadi İşletmesiyle bağlantılı olarak işletmek ya da anlaşmalı bir kuruma işlettir-

mek.

h) Merkezin amacını gerçekleştirmede ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ku-

rum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yap-

mak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri içerisinden Yönetim Kurulunca
önerilen üç aday arasından, Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında Merkezin

işlerini yürütmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yöne-

tim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra uygulamak.
ç) Merkezin proje grup veya birimleri ile başkanlarının seçimi için Yönetim Kuruluna

öneride bulunmak.
d) Araştırma ve proje çalışma ekiplerini kurmak.
e) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetle-

mek.
g) Çalışma planı hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
ğ) Yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
h) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi
müdür yardımcısı olarak üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün
görevi bittiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği
görevleri yapar.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekre-

taryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında

ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında,

koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin
düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanma-
sında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversitede
sağlık hizmetleri alanında çalışmaları bulunan beş öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kuruluna
Rektör ya da seçeceği bir öğretim üyesi başkanlık eder. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üye-
sidir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süreleri dolan veya üç yıldan
önce görevinden ayrılan üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık faaliyet raporu ile plan ve programları karara bağlamak.
b) Müdürün önereceği proje grubu veya birimler ile bunların başkanlarını seçme ko-

nusunda karar almak, bu grup veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda kararlar almak.
ç) Müdürün gündeme getireceği konular hakkında karar vermek.
d) Müdürün iş planını onaylamak ve çalışmalarını denetlemek.
e) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek, sonuçlarını yıllık faaliyet raporu şeklinde

Üniversite Senatosunun bilgisine sunmak.
f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.

g) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE MÜKEMMELİYET
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eği-

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

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitimde Mü-

kemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına 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 (NEVEMM): Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitimde Mükemme-

liyet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede eğitim ve öğretimin tüm süreçlerinde mükemmeliyete ulaşılmasına kat-

kıda bulunmak.

b) Öğretim elemanlarının etkili, yenilikçi, öğrenci merkezli eğitim uygulamaları ger-

çekleştirmelerine destek olmak.

c) Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine destek olmak.

ç) Öğrenme ve öğretime ilişkin nitelikli araştırmalar yapmak, ilgili araştırma sonuçlarını

kurum içi ilgili birimlerle paylaşarak öğrenme ve öğretmeyi geliştirecek düzenlemelerin plan-

lanmasına ve yürütülmesine destek olmak.

d) Eğitimde mükemmelliğe ulaşma amacıyla sağlanan hizmetleri sürekli değerlendir-

mek/geliştirmek.

e) Merkezin çalışma alanları kapsamında kurum içi/dışı paydaşlara danışmanlık hizmeti

vermek.

f) Üniversitesinin misyonuna uygun, mesleki ve etik ilkelere bağlı, gelişime ve yeni-

liklere açık bir biçimde öğretim elemanlarının ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun öğrenme-

öğretme faaliyetleri gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteye yeni katılan öğretim elemanlarına yönelik uyum programı ve öğretme

becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlemek.
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b) Öğretim elemanlarına yönelik öğretim programları geliştirme/değerlendirme, öğre-

timde teknoloji kullanımı, öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, öğrenciyle iletişim

gibi konularda eğitimler düzenlemek.

c) Öğretim elemanlarının öğretim becerilerini geliştirmeye yönelik bireysel veya grup

danışmanlığı hizmeti vermek.

ç) Öğrenme ve öğretime ilişkin çevrimiçi kaynakların yer aldığı sanal kütüphane oluş-

turmak.

d) Farklı alanlardan, bölümlerden öğretim elemanlarının bir araya gelerek eğitim ve

öğretim ile ilgili bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaştıkları öğrenme ortamları oluş-

turmak.

e) Üniversite içi ilgili birimlerle işbirliği içerisinde öğretim elemanlarının öğretim per-

formansını izleme/değerlendirme çalışmaları yaparak sonuçları ilgililerle paylaşmak.

f) Öğrencilere, akademik özelliklerinin farkına varma, akademik hedeflerine ulaşma,

Üniversitede gerekli olan öğrenme becerilerini geliştirme ve başarılarını arttırma gibi konularda

eğitimler düzenlemek.

g) Öğrenmeyi geliştirmeyi amaçlayan öğrenme becerileri ve stratejileri, zaman yöne-

timi, sınavlara hazırlık gibi konularda öğrencilere seminerler vermek.

ğ) Üniversiteye yeni katılan öğrencilerin akademik ve sosyal uyumunu destekleyici

uyum programı düzenlemek.

h) Lisansüstü öğrencilere tez önerisi hazırlama, yeterlilik sınavına hazırlanma, yurt dışı

araştırma olanakları gibi konularda destek vermek.

ı) Öğrencilerin akademik gelişimini destekleyen çevrimiçi kaynakların yer aldığı sanal

kütüphane ortamı sunmak.

i) Öğrencilerin sosyal gelişimini desteklemeyi amaçlayan tanıtım etkinlikleri düzenle-

mek.

j) Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin profillerini, beklentilerini ve memnuniyetlerini

belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak.

k) Merkez bünyesinde verilen tüm hizmetleri değerlendirmek.

l) Öğrencilerin akademik gelişimini izleyip değerlendirerek öğrencilerin gelişimini

olumlu veya olumsuz yönde etkileyen etkenler hakkında araştırmalar yapmak.

m) Üniversite öğrenme-öğretme olanaklarının geliştirilmesine yönelik olarak eğitimde

teknoloji kullanımı, öğretim elemanı-öğrenci iletişiminin geliştirilmesi gibi çeşitli konularda

projeler hazırlamak ve uygulamaya koymak.

n) Araştırmalardan elde edilen bulguları yönetici ve öğretim elemanlarıyla paylaşarak

öğrencilerin akademik gelişimini destekleyici ve öğretim ortamını zenginleştirici uygulamaların

tasarlanmasına yardımcı olmak.

o) Araştırma bulgularını yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılarda paylaşarak bilimsel

yayın haline getirmek.

ö) Merkezin amaçları doğrultusunda kitap, broşür, bülten ve benzeri yayınlar yapmak.

p) Merkezin amaçları kapsamında seminerler ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

r) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında resmî, özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık

hizmeti vermek ve onlarla işbirliği içinde çalışmak.
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s) Üniversitenin misyon ve vizyonu ile bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde, öğrencilerin

ve öğretim elemanlarının öğrenme ve öğretme gereksinimleri kapsamında Rektörün ve/veya

Yönetim Kurulunun  karar verdiği  diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

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

eğitim deneyimine sahip kişiler arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev

süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve gerekli ko-

ordinasyonu ve denetimi sağlamak.

ç) Merkezde verilen hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak

düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak.

e) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri ve öğrenci

toplulukları ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak.

f) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun ve bir sonraki yılın

çalışma programı taslağının hazırlamasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ile denetimini

sağlamak.

ğ) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkin-

liklere katılımı sağlamak.

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

koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek.

ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve

görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine 3 yıl süre ile görevlendirilir. Merkezde en

fazla iki müdür yardımcısı bulunur. Bunlar Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve

araştırma deneyimine sahip personel arasından görevlendirilir. Müdür yardımcılarından birisi,

Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda vekâlet eder. Müdür yardımcıları, Müdürün

kendilerine vereceği görevleri yerine getirir.
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Yönetim Kurulu

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

bulunan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilecek

dört üye ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev

süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden

ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir

üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kez toplanır.

Ayrıca, üç üyenin yazılı talebi ile de toplantı yapılır. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yü-

rütür:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.

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

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını be-

lirlemek.

d) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli diğer kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunda Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, bilgi bi-

rikimine sahip kişiler yer alır. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün

onayıyla görevlendirilir. Danışma Kurulu, Üniversite içinden ve dışından en az üç en çok  dokuz

üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler

yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, gerektiği durumlarda da Mü-

dürün daveti üzerine toplanır. Müdür gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce

ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere

toplantıya çağırabilir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmaları ile uzun vadeli akademik ve

idari planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
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Harcama yetkilisi

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

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Rektörü yürütür.

—— • ——
Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nişantaşı Üniversitesi Kadın ve Aile Çalış-
maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına
ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nişantaşı Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uy-
gulama 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: Nişantaşı Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

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

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadın çalışmaları ve sorunları, ulusal ve uluslararası
düzeyde her alanda kadının güçlenmesini sağlama ve benzeri konularda disiplinlerarası bakış
açısı ile bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve yapılan araştırma ve uygulamaları
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desteklemek, akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar
yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapmak, Üniversitede ve kamuoyunda farkındalık yaratıcı çalışmalar yapmak ve da-
nışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bu-
lunur:

a) Kadınların, hukuk, ekonomi, eğitim, toplumsal yaşam, bilim, sağlık, çalışma hayatı,
girişimcilik ve çeşitli alanlarda güçlenmesine katkıda bulunmak, kadınların ve kız çocuklarının
haklarına, kaynaklara ve bilgiye erişimlerinin sağlanması konularında ulusal ve uluslararası
gelişmeleri izlemek, araştırma ve incelemeler yapmak, projeler gerçekleştirmek, yapılan ça-
lışmalara katılmak ve desteklemek, bilimsel araştırmalar yapmak, kadınlara yönelik ayrımcılığı
önleyici politikaların uygulanmasına katkı sağlamak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, çalıştay, kongre, sempoz-
yum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür et-
kinliklere katılmak.

c) Üniversite bünyesinde kadın çalışmaları ve sorunlarıyla ilgili programlar açılmasını
önermek, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili derslerin açılmasını teşvik et-
mek, Üniversitenin tüm öğrencilerine açık ortak seçmeli dersler oluşturulmasına yönelik ça-
lışmalar yapmak ve Üniversitenin kadına ilişkin konularda araştırmalar yapan bölümlerinde,
ilgili çalışmaları desteklemek ve disiplinlerarası ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak.

ç) Kadının her alanda güçlendirilmesine yönelik araştırma ve destek programları oluş-
turmak, sertifikalı ya da sertifikasız eğitimler ve programlar düzenlemek, yetişkin eğitim top-
lantıları düzenlemek ve eğitim materyali hazırlamak.

d) Kadının güçlenmesi, kadın çalışmaları ve sorunları konularında duyarlılığı arttırmak,
kamuoyu oluşturmak üzere etkinliklerde bulunmak, bu amaç doğrultusunda basılı, sözel, görsel
yayın yapmak, bülten ve rapor oluşturmak ve bu tür etkinliklere katılmak, Merkezin görev ala-
nıyla ilgili iç ve dış yazışmaları yapmak, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili elde edilen sonuç-
ların üniversite, merkezler ve sivil toplum etkileşim ağları içinde paylaşılmasını, değerlendi-
rilmesini ve geliştirilmesini desteklemek.

e) Kadınların hayatları boyunca tüm alanlarda karşılaşabilecekleri temel sorunların ön-
lenmesine yönelik politikalar geliştirmek.

f) Arşiv ve dijital arşiv oluşturmak.
g) Danışmanlık hizmetleri vermek.
ğ) Kamu kuruluşları, yerel yönetimler, üniversitelerin kadın çalışmaları alanlarındaki

araştırma merkezleri arasında işbirliği yapmak ve iletişimde bulunmak, kadın çalışmaları ala-
nında ülkemizde ofisleri bulunan uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör
ile iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler ve çalışmalar gerçekleştirmek.

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
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a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaç ve öngörülen faaliyetleri ile örtüşen konularda

çalışmaları bulunan veya bu alanda çalışmak isteyen Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri

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

dirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle

yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı vekalet eder.

(3) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması

durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalış-

maların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasın-

dan Rektöre karşı sorumludur.

(5) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,

toplantıya başkanlık etmek, her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu

ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektörün onayına sunmak.

c) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(6) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri

arasından önereceği bir üye, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlen-

dirilir. Müdür yardımcısı, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi, faaliyetlerin

gerçekleşmesi ve denetiminin yapılmasında Müdüre yardımcı olur.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitede ilgili alanda

ders veren, bu alanda akademik çalışma yapan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Müdür

tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen sekiz üye dahil toplam do-

kuz üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların ve altı

aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem

doğrultusunda, üç ayda bir kez olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü

olarak toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu

ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul

edilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak

ve Müdürle işbirliği içinde çalışmak.
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b) Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek ve araştırma programları yapmak, et-
kinliklerin plan, program ve bütçelerinin hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak.

c) Gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.
ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitede veya Üniversite dışından Merkezin

çalışmaları ile ilgili birikimi bulunan, ders veren veya bu alanda akademik çalışma yapan öğ-
retim elemanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri veya alanda yetkinliği bulunan kişiler
arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen beş üyeden oluşur.
Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunluk ile toplanır
ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri, yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek ve görüş bil-
dirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek, faaliyet
ve proje önerileri geliştirmek, Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sun-
mak ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yö-
netim 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) Merkez (YÜKAM): Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Yaşar Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Yaşar Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Atatürk İlke ve İnkılâplarıyla kadının kazandığı hakları ve modern toplum içindeki

yerini baz alarak, kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yer alabilmesi, kadının

statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve donanımlı kişilerin yetiştirilmesine

yönelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Kadın hakları, yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve Ülke genelinde çözümler

üretmek için yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmaları ile ilgili her alanda araştırma ve in-

celemeler yapmak ve etkinliklere katılmak.

c) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin iş birliği ile kadın sorunlarının çözümüne

ilişkin çalışmalarda bulunmak, proje oluşturmak, projelere katılmak, bilimsel yayınlar yapmak

ve konuyla ilgili duyarlılığı arttırmak için toplumla Üniversite arasındaki koordinasyonu sağ-

lamak.

ç) Sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri geliştirip, toplumsal cinsiyet eşitliği kavra-

mının ulusal ve uluslararası boyuttaki gelişim ve düzenlemelerinin ülkemizde karşılığını bul-

ması için farkındalık yaratmak için çalışmalara katılmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kadın araştırmaları konusunda çalışma yürüten

ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iletişim ağı oluşturmak ve iş birliğini geliştirmek.

e) Eğitim, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasi katılım, ekonomik üretim gibi alanlarla ilgili

olarak İzmir ilindeki kadınların durumunu belirleyecek bilimsel araştırmalar yapmak ve so-

nuçlarını yayımlamak.

f) Çalışan kadınlarda iş ve aile dengesini araştırmak.

g) Sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini arttırmak için araştırmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın sorunlarına yönelik olarak Üniversite genelinde ve toplumsal düzeyde farkın-

dalık yaratmak, duyarlılık geliştirmek ve kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.
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b) Üniversite olarak İzmir genelindeki tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda
bulunmak, gelen talepler doğrultusunda inceleme yapmak ve projelerinin geliştirilmesine yar-
dımcı olmak.

c) Kadınlara yönelik eğitim ve güçlendirme programları düzenlemek.
ç) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçları ve Ülke ihtiyaçları doğrultusunda araş-

tırmalara katılımlarını sağlamak ve destek vermek.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda, Üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşlarla, sivil

toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
e) Her türlü kadın çalışmalarını destekleyici seminer, konferans, kongre, sempozyum,

panel ve toplantılar düzenlemek.
f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt dışındaki benzer merkezlerle iş birliği yap-

mak, projeler geliştirmek, öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde bulunmak.
g) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunları ile ilgili ders

ve seminerler verilmesini ve bu aktivitelere öğrencilerin katılımını özendirmek.
ğ) Merkezin amaçları kapsamında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyet-

lerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri
arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır. Sü-
resi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün
çalışmalarına yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendire-
bilir.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet
eder. Müdür yardımcılarının bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına
göre Müdürlüğe vekalet eder.

(4) Müdürün görev süresi sona erdiğinde ya da görevinden ayrıldığında yardımcılarının
görev süresi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkan-

lık etmek.
c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Müdür yardımcılarını Rektörlüğe önermek.
d) Gerekli olduğu durumlarda Üniversite kadrolarından gerekli alt birimlerin kurulup

görevlendirmesini Rektörlük onayıyla gerçekleştirmek.

7 Aralık 2020 – Sayı : 31327                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programlarını
hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca
karara bağlanan çalışma programlarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

g) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-
rütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma ra-
porlarını ilgili birimlere iletmek ve sonuçlandırmak.

ğ) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak, Merkeze ait mekan, araç ve gereç ihiyaçlarını
saptamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

h) Her akademik yılın sonunda Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin faaliyetlerini rapor
haline getirmek ve Rektörlüğe iletmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitede Merkezin

çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlen-
dirilen beş kişiden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri
aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden
ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine Müdürün başkanlığında yılda en az iki
defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem mad-
delerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarına uygun çalışma politikalarını belirlemek.
b) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı top-

lantı ve faaliyetleri belirlemek.
c) Proje konularını tespit etmek.
ç) Müdürün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlemesine katkıda

bulunmak, yıllık faaliyet raporunu inceleyip değerlendirmek.
d) Yapılan seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve toplantıların sonunda ka-

tılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.
e) Yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, Müdürün onayı ile Rektörlüğe sunmak.
f) Yönetim Kurulunun ilgili mevzuat hükümleri kapsamında karar vermesi gereken di-

ğer işleri sonuçlandırmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

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

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

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüksek İhtisas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygula-
ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,  faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının 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) Merkez (YİUZEM): Yüksek İhtisas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Program koordinatörü: Merkezde yürütülecek uzaktan eğitim faaliyetlerinin ilgili

akademik birim ile Merkezin koordinasyonunu sağlayacak öğretim elemanını,
ç) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü, 
d) Senato: Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunu,
e) Uzaktan eğitim: Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin

iletişim teknolojileri (internet, mektup, video, CD, televizyon) aracılığıyla bir araya getirildiği
eğitim yöntemini,

f) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a)  Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları

yapmak.
b) Eğitim-öğretim süreçlerinde üretilen bilgiyi tüm paydaşlara ulaştırmak.
c) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanakları ile

eğitim-öğretimin başarısını artırmak.
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ç) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı desteklemek.
d) Üniversite bünyesinde verilmekte olan dersleri e-öğrenme araçları ile desteklemek.
e) Uzaktan eğitim yöntemiyle mezuniyet sonrası eğitim programlarına destek olacak

mesleki bilgi güncellenmesine yardımcı olmak.
f) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik ilgili mevzuat hükümleri

çerçevesinde sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğre-
nim ilkesini topluma benimsetmek.

g) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön
lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü ve yetişkin eğitimi dâhil bütün eğitim-öğretim prog-
ramları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek.

ğ) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye
uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak.

h) Sürekli Eğitim Merkezi ile birlikte toplum yararına olacak konularda eğitim ve ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programları geliştirmek.

ı) Uzaktan eğitim teknolojilerine ilişkin altyapı, donanım, yazılım ve mali konularda
planlama yapmak.

i) Bilgi birikimini talep eden kurum ve kuruluşlara aktarmak.
Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme temeline dayanan teknolojilerle des-

teklemek.
b) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve ders içerikle-

rinin hazırlanmasına destek olmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu
sağlamak.

c) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasında bireylerin teknoloji okur-
yazarlığı konusunda gelişimine yardımcı nitelikteki eğitim ihtiyacını belirlemek ve e-öğrenme
yöntemi ile yaygınlaştırılmasını desteklemek.

ç) Mevcut teknolojilerin sürekli güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli araştırma
ve planlama çalışmalarını yürütmek.

d) Uygulamaları yürütebilmek için Üniversitenin ilgili idari ve akademik birimleri ile
koordinasyon sağlamak.

e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-
birliği yapmak ve ortaklaşa projeler üretmek.

f) Açılması uygun görülen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarına destek
olup, sertifika programlarını yürütmek.

g) Toplumsal sorunların çözümüne yönelik sosyal sorumluluk projelerinin uzaktan eği-
tim ile yürütülmesi için sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle işbirliği yapmak.

ğ) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan önlisans, lisans,
lisans tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faali-
yetlerde bulunmak.

h) Uzaktan eğitimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve posta
gibi iletişim araçları ve basım, ses, görüntü video, bilgisayar ve teknolojinin sunduğu diğer ge-
reçleri kullanarak uzaktan eğitimle ilgili program ve yazılımlar geliştirilmesini sağlamak.
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ı) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili konularda Üniversitenin bütün birimlerine ait labo-
ratuvar, kütüphane, akıllı sınıf, derslik, stüdyo ve diğer eğitim öğretim imkânlarından yarar-
lanmak veya bunların oluşumuna katkıda bulunmak.

i) Uzaktan eğitim öğretim şeklinde verilen kurs, seminer, konferans, ders, program ve
bölümler için içerik ve eğitim öğretim programları belirlemek, kredilendirmek ve görev alacak
öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

j) Eğitim öğretim türüne göre ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika, katılım
belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek.

k) Kayıt, kabul, sınav, başarı, ders geçme ve benzeri işlemler için usul ve esasları be-
lirlemek, düzenlemek ve sunmak.

l) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, bildiri,
makale ve kitaplar yayınlamak, akademik dergi, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri
faaliyetler gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası proje desteklerine başvurmak ve bu faaliyet-
leri teşvik etmek.

m) Uzaktan eğitim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.
n) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör
tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir
ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdürün teklifi üzerine, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezde görevli
olan iki öğretim elemanı Rektör onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Mer-
kezde yeterli öğretim elemanı bulunmaması halinde Üniversitenin diğer birimlerinden öğretim
elemanı Rektör onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından
biri, müdür yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi
vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi faaliyet alanları çerçevesinde ve amaçları doğrultusunda yönetmek.
b) Merkez çalışmalarını koordine etmek.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygula-

mak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Merkeze ait yıllık bütçeyi hazırlayarak, Yönetim Kurulu kararını almak ve Rektörün

onayına sunmak.
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e) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel, yatırım ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek
ve Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdürün önereceği iki öğretim elemanı ile
Üniversitenin ilgili birimlerindeki tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından
görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar
görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konuları görüşmek ve karara bağlamak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri

denetlemek.
ç) Merkez için gereksinim duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
d) Programda yer alacak internet içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden

geçirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.
e) Merkeze gelen iş, proje ve işbirliği tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
f) Bütçenin görüşülmesini ve karara bağlanmasını sağlamak.
g) Senato tarafından açılmasına karar verilen uzaktan eğitim öğretim veya hibrit eğitim

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

ğ) Ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetlerine onay vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün öne-
risi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Rektör onayı ile karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 13 – (1) Merkezin donanım, yazılım ve teknik altyapı konularındaki ihtiyacı
Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Rektör onayı ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10012 

—— • —— 
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10009 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10030 
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İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10031 

—— • —— 
Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10172 

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

 
 10175 
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İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10039 

 
—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
1 YILLIK 33200 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüzce 2021 yılı için ihtiyaç duyulan toplam 33.200 ton su buharı %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 
Açık İhale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Muratlı Çay Fabrikası 
Müdürlüğü Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08400 Borçka-ARTVİN adresinden temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.12.2020 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar Muratlı 
Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 10:00’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi ( opsiyon ) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 
oranında alınır. 

8 - İhale Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08400 Borçka-
ARTVİN adresinde yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

 10176/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 10239/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 10240/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 10241/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 10242/1-1 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından: 

STAJYER HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI İLANI 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam 

edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece “Stajyer Hazine Kontrolörü” 

kadrosuna en fazla 10 Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır.  

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına başvuracak adayların;  

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları 

taşıması, 

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,  

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 

yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP18, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 

ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak 

kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 (iki yüz) kişi içerisinde yer alması (Son 

sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.),  

d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az biri için sınav son başvuru 

tarihinden önceki beş yıl içinde ÖSYM tarafından yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavından (YDS veya e-YDS) en az 70 (yetmiş) puan almış olması, 

e) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (1 Ocak 2021) 35 

(otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş 

olmak),  

f) Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk 

koşullarına elverişli olması,  

g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olması,  

h) Süresi içinde başvurmuş olması, 

gerekmektedir. 

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına iki kez girip de kazanamamış olanlar, bir 

daha bu sınava katılamazlar. 

BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE GEREKLİ BELGELER 

Giriş Sınavı için başvurular, 3 Şubat 2021 tarihinden 17 Şubat 2021 günü mesai bitimine 

kadar (saat 18:00) https://sinav.hmb.gov.tr adresi veya Bakanlık internet sayfasında belirtilen link 

üzerinden yapılacaktır. Sınav başvurusu fotoğrafın yüklenmesi ve Başvuru Formunun 

doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. 
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Sınava başvuruda ayrıca, HES kodu bilgisi başvuru esnasında kaydedilmeyen adayların 
başvuru yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle adayların, sınava başvuru 
işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl 
edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden 
ulaşabileceklerdir. Kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, sınavın yapılacağı 
günler veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. 

SINAV ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ 
Giriş sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav, 

20-21 Mart 2021 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları olmak üzere dört ayrı oturumda 
Ankara’da T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde (25 Mart 
Mah. İstiklal Caddesi No: 7, 06200 Yenimahalle/ANKARA) gerçekleştirilecektir. 

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Bakanlığın internet sayfasında 
ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

Yazılı Sınav konuları alan bilgileri itibarıyla aşağıda belirtilmektedir. 
Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku 

ve Eşya Hukuku kısımları), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve 
Kıymetli Evrak Hukuku kısımları) 

Ekonomi: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, 
Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar 

Maliye: Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi), Maliye 
Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 

Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi 
Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her alandan veya birleştirilen 

alanlardan 50 (elli) puandan az not alınmaması kaydıyla, ortalamasının 100 (yüz) puan üzerinden 
en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. 

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Bakanlık internet sayfasında 
(https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca sınava katılmaya hak kazanan adaylara 
başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır.  

Adaylar yazılı sınava, Bakanlık internet sayfası üzerinden bilgisayar çıktısı olarak 
alacakları aday belgesini ve geçerli bir kimlik belgesini göstermek suretiyle katılabileceklerdir. 

Adayların sınava girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye 
Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport 
belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin 
olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.  

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, 
çok fonksiyonlu bilimsel hesap makinesi, cep bilgisayarı ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu 
dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve 
cihazları sınav esnasında yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların 
sınavı geçersiz sayılacaktır. 
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Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava 

çağrılacaktır. Sözlü sınavda adaylar, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi; bir konuyu kavrayıp 

özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin 

mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; 

bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle 

değerlendirilir. Sözlü sınav notu 100 (yüz) puan üzerinden verilir. En az 70 (yetmiş) puan alanlar 

başarılı sayılır (Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri 

puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır). 

Sözlü sınavında başarılı olanlardan, KPSS sınavı, yazılı sınavı ve sözlü sınavı notlarının 

ortalamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere bir sıralama yapılır. Ortalamaların eşitliği 

halinde yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. 

SINAV SONUCU İLANI VE ATAMA 

Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş 

Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan 

alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil, söz konusu kadronun 

en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir. Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan 

az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Stajyer Hazine Kontrolörü 

alma hakkına sahiptir. 

Sınavı kazanan adaylardan; atama işlemi yapılmadan önce feragat eden, atamaları 

yapılanlardan kendilerine bildirilen süre içinde göreve başlamayan, atamaya esas belgelerini 

süresi içerisinde teslim etmeyenler ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle 

görevinden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç bir yıl 

içerisinde olmak üzere müteakip sınav ilanı tarihine kadar yedek listede yer alan adaylardan 

başarı sırasına göre atama yapılabilir.  

BİLGİ TEMİNİ  

Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer alan adres ve 

telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir. 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı 

Adres: İnönü Bulvarı No: 36 Emek Yerleşkesi Kat: 8   06510 Emek / ANKARA 

İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr  

e- posta: hkksinav.basvuru@hmb.gov.tr 

Telefon: (312) 204 73 41 - 204 73 43 

 10165/1-1 
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Sivas İli Hafik Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI 

Hafik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 
istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
muhasebeci alınacaktır. 

 

Sn 
Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adet Niteliği Cinsiyet 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 Muhasebeci GİH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 
fakültelerin Muhasebe ve Denetim, 
Muhasebe ve Finans Yönetimi veya 

Maliye bölümlerinin herhangi 
birinden mezun olmak . 

Erkek/Kadın P3 
En az 

75 
puan 

 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: Belediyemizin yukarıda belirtilen boş muhasebeci 

kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen muhasebeci kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir.  

• Türk vatandaşı olmak,  
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  
• 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 mahkûm olmamak,  

• Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,  

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak,  

• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak 
2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
1.1- İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS 
puanını almış olmak, 

1.2-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak,  
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3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizinhttp://www.hafik.bel.tr/internet 

adresinden temin edilecektir.  
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet 

üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.)  

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 06/01/2021 – 08/01/2021 

tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) müracaatlarını 
yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini: 
• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla( Çay Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 Hafik 

Belediyesi) Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz 
sorumlu olmayacaktır.) 

• Elektronik ortamda, Belediyemiz hafik@hafik.bel.tre-mail adresine gönderilebilecektir. 
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.  
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 
5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 
• Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır. 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
12/01/2021 tarihinde Belediyemiz http://www.hafik.bel.tr/internet adresinden ve Belediye İlan 
panosundan ilan edilecektir.  

• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" 
gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 
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• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü sınav Hafik Belediyesi hizmet binasında 15/01/2021 tarihinde saat 09:30 dan 

itibaren yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 

mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 
Sınav Konuları:  
1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
4-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7-SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 
konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması 
şarttır. 

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

 Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

 Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren 
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 10192/1-1 
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Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıda unvanı ve 

nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ve 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) 

Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönergesi ile bu ilanda belirtilen özel şartlara haiz olmaları zorunludur.  

Adayların,  

- Profesör kadroları için başvuracakları anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirtir 

dilekçelerine; özgeçmiş ve doçentlik unvanı sonrası eserler listesi, doçentlik belgesi, başvuruya 

esas alınan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belge, bu belgeye göre 

doçentlik sonrası çalışmalarıyla şartların tekrar sağlandığını gösterir bildirim formu (beyanname) 

ve doçentlik sonrası bilimsel çalışmaları ile yayınlarını içeren 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu 

dosyadaki belgeleri ihtiva eden 6 (altı) adet CD veya USB’yi ekleyerek Rektörlüğe,  

- Doçent kadroları için başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve 

eserler listesi, doçentlik belgesi ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet 

fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri ihtiva eden 4 (dört) adet CD veya USB’yi ekleyerek 

Rektörlüğe,  

- Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracakları anabilim dalı ve yabancı dil 

puanlarını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesi, 

başvuruya esas alınan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belge ve 

bilimsel çalışmaları ile yayınlarını içeren 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri 

ihtiva eden 4 (dört) adet CD veya USB’yi ekleyerek ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.  

Başvuru dosyalarında yer alacak yayın ve faaliyetler, esas alınan Üniversitelerarası Kurul 

Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belgeye uygun olarak düzenlenecek, etiketlenecek ve 

ilandaki usulde teslim edilecektir. 

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren şahsen veya posta ile 

yapılacak; Yönergede belirlenen ve ilanda belirtilen özel şartlar açısından Akademik Başvuru Ön 

Değerlendirme Komisyonlarınca incelenerek aranan şartları taşımadığı tespit edilenler geçersiz 

sayılacaktır. 

İlan Tarihi : 07.12.2020 

İlk Başvuru Tarihi : 07.12.2020 

Son Başvuru Tarihi : 22.12.2020 
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Birim Bölüm 
Anabilim Dalı/ 

Program 
Unvanı Derece Adet Özel Şartlar 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih Eski Çağ Tarihi Profesör 1 1 

Doçent unvanını Eskiçağ Tarihi 

alanından almış olmak. Asurlular 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Fizik Genel Fizik Profesör 1 1 

Doçent unvanını Fizik alanında 

almış olmak. Kristal yapılar 

üzerine çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

Siyaset ve 

Sosyal Bilimler 
Profesör 1 1 

Doçent unvanını Siyaset Bilimi 

bilim alanında almış olmak. Türk-

İslam Siyasi Düşüncesi üzerine 

çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 
Muhasebe ve 

Finansman 
Profesör 1 1 

Doçent unvanını Finans bilim 

alanında almış olmak. Etkin 

piyasa hipotezi ve çok kriterli 

karar verme yöntemleri 

konularında çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 
Muhasebe ve 

Finansman 
Doçent 1 1 

Doçent unvanını Muhasebe bilim 

alanında almış olmak. Türk 

muhasebe tarihi ve muhasebe 

teorisi konularında çalışmaları 

olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 
Üretim Yönetimi 

ve Pazarlama 
Doçent 1 1 

Doçent unvanını Pazarlama bilim 

alanında almış olmak. Siyasal 

pazarlama ve tüketici davranışları 

konularında çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İktisat İktisat Teorisi Doçent 1 1 

Doçent unvanını Makro İktisat 

bilim alanında almış olmak. Makro 

ihtiyati politikalar ve çevre 

ekonomisi konularında çalışmaları 

olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Güzel Sanatlar 

Eğitimi 

Resim İş 

Eğitimi 
Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Sanatta yeterliliğini Sanat ve 

Tasarım alanında yapmış olmak. 

Türk sanatları üzerine çalışmaları 

olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Profesör 1 1 

Doçent unvanını Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık alanında 

almış olmak. Öfke ve saldırganlık 

üzerine çalışmaları olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve 

Sosyal Bilimler 

Eğitimi 

Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 

Doçent unvanını Türkçe Eğitimi 

alanında almış olmak. Okuma ve 

yazma eğitimi alanında 

çalışmaları olmak. 
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Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Matematik 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Doçent unvanını matematik 

alanında almış olmak. Matris 

teorisi üzerinde çalışmaları olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Doçent unvanını Biyoloji eğitimi 

alanında almış olmak. Biyoloji 

eğitimi ve alternatif ölçme ve 

değerlendirme alanında 

çalışmaları olmak. 

İletişim 

Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık 
Halkla İlişkiler Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Göstergebilim, marka iletişimi ve 

sosyal sorumluluk alanlarında 

çalışmaları olmak. 

Veteriner 

Fakültesi 

Klinik Öncesi 

Bilimleri 

Veterinerlik 

Patolojisi 
Doçent 1 1 

Doçent unvanını ilgili anabilim 

dalında almış olmak. Kanatlı 

hayvanların bakteriyel ve viral 

hastalıkları üzerine çalışmaları 

olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Antrenörlük 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Doçent unvanını Beden Eğitimi ve 

Spor alanında almış olmak. 

Engellilerde takım sporları 

konusunda çalışmış olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Antrenörlük 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Doçent unvanını Beden Eğitimi ve 

Spor alanında almış olmak. 

Sporda beceri temelli antrenman 

konusunda çalışmış olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Antrenörlük 

Eğitimi 
Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Beden Eğitimi ve Spor alanında 

doktora yapmış olmak. Egzersiz 

kaynaklı kas hasarı ve kas 

hipertrofisi konusunda çalışmış 

olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 
Spor Yöneticiliği 

Spor 

Yöneticiliği 
Doçent 1 1 

Spor sosyolojisi konusunda 

çalışması olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Morbid obezite cerrahisinde 

Laparoskopik sleeve gastrektomi 

ve laparoskopik gastrik plikasyon 

ameliyatlarının karşılaştırılması ile 

ilgili çalışması olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Vincristin ve docetaxel kaynaklı 

central veya periferal 

nörotoksisite ve nöropati üzerine 

deneysel çalışmaları olmak. 

Pediyatrik beyin cerrahisi kursunu 

bitirmiş olmak. 
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Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Kalp ve Damar 

Cerrahisi 
Profesör 1 1 

Doçent unvanını ilgili alanda 
almış olmak. Çocuk Kalp 
Cerrahisi yan dal uzmanlığına 
sahip olmak. Koroner arter 
hastalığı genetiği hakkında 
çalışması olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Plastik, 
Rekonstrüktif 

ve Estetik 
Cerrahi 

Profesör 1 1 
Perforatör Flepler ile 
rekonstrüksiyonlar konusunda 
çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Duygudurum ve madde kullanım 
bozuklukları konularında 
çalışmaları olmak. Bilişsel 
davranışçı terapi uygulayıcı 
sertifikasına sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1 

Doçent unvanını Tıbbi Biyoloji 
alanında almış olmak. Hücre 
kültürü, klonlama ve 
biyouyumluluk alanlarında 
çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Biyoistatistik  ve 
Tıp Bilişimi 

Doçent 1 1 
Doçent unvanını Tıp-Biyoistatistik 
alanında almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Acil Yardım ve 
Afet Yönetimi 

Afet Tıbbı Profesör 1 1 
Biyoakustik konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

Yapı Profesör 1 1 

Doçent unvanını ilgili anabilim 
dalında almış olmak. Yığma 
yapıların deprem davranışı, 
analizi ve güçlendirilmesi 
konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

Mekanik Profesör 1 1 

Doçent unvanını ilgili anabilim 
dalında almış olmak. Sınır eleman 
yöntemi ve operasyonel modal 
analiz konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

Aksaray Teknik 
Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 

Çevre Koruma 
Teknolojileri 

Çevre Koruma 
ve Kontrol 

Doçent 1 1 

Doçent unvanını Çevre Bilimleri 
ve Mühendisliği Bilim alanında 
almış olmak. İleri oksidasyon ve 
boyar maddeler hakkında 
çalışmaları olmak. 

Aksaray Teknik 
Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 

Çevre Koruma 
Teknolojileri 

Çevre Koruma 
ve Kontrol 

Doçent 1 1 

Doçent unvanını Biyoloji alanında 
almış olmak. Yapay sulak alanlar 
ile atık suların arındırılması ve 
biyoelektrik üretimi ile ilgili 
uluslararası çalışmaları 
bulunmak. 

 10052/1-1 
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI  

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) 
Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve 
Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen 
bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus 
cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  
(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi, 
doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara 
yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, 
Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 (altı) adet dosya ile birlikte 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus 
cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  
(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi, 
doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile 
birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi 
adaylarının;  nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim 
durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) 
kadro başvuru dilekçesi, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) 
adet dosya ile birlikte ilan edilen dekanlık ya da müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir. 
Başvuru süresi Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör ve Doçent kadrosuna 
başvurular için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim 
Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet 
üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 
 Kadro detayları  www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır. 
Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. 
No:1 Avcılar/İstanbul  -- Tel: 0212 422 70 00 
 

İLAN NO DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ ARANAN NİTELİK 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

Profesör Doçent 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

20201201 Klinik Bilimler  Ortodonti Bilim alanında doktorasını yapmış olmak. En az 
2 yıl lisans düzeyinde ders vermiş olmak. - - 2 

20201202   Klinik Bilimler Ortodonti Bilim alanında doçentliğini almış olmak. En az 2 
yıl lisans düzeyinde ders vermiş olmak. - 2 - 

20201203 Temel Bilimler  Biyokimya Bilim alanında doktorasını yapmış olmak. YDS 
ya da YÖKDİL İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.* - - 1 
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20201204 Klinik Bilimler 
Restoratif Diş Tedavisi bilim alanında doktorasını yapmış 
olmak. YDS ya da YÖKDİL İngilizce (80) dil puan şartına 

sahip olmak.* 
- - 1 

20201205 Klinik Bilimler 
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktorasını yapmış 
olmak. En az 2 yıl lisans düzeyinde ders vermiş olmak. 

- - 1 

20201206 Klinik Bilimler  
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında doçentliğini almış 
olmak. En az 2 yıl lisans düzeyinde ders vermiş olmak. 

- 1 - 

20201207 Temel Bilimler  
Patoloji bilim alanında doktorasını yapmış olmak. YDS ya 
da YÖKDİL İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.* 

- - 1 

20201208 Temel Bilimler 
Anatomi bilim alanında doktorasını yapmış olmak. YDS ya 

da YÖKDİL İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.* 
- - 1 

 

İLAN NO 
UYGULAMALI 

BİLİMLER 
YÜKSEKOKULU 

ARANAN NİTELİK 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

Profesör Doçent 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

20201209 
Gastronomi 
(İngilizce)* 

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. YDS ya da YÖKDİL 
İngilizce (80) dil puan şartına sahip olmak.* 

- - 1 

20201210 
Yönetim Bilişim 

Sistemleri 
İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1 

20201211 
Mütercim 

Tercümanlık 
(İngilizce)* 

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.  - - 1 

20201212 Pilotaj İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 3 

20201213 Pilotaj İlgili alandan doçentliğini almış olmak. - 2 - 

20201214 Pilotaj İlgili alandan doçentliğini almış olmak. 2 - - 

20201215 
Havacılık Elektrik 

ve Elektroniği 
İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 3 

20201216 
Havacılık Elektrik 

ve Elektroniği 
İlgili alandan doçentliğini almış olmak. - 2 - 

20201217 
Havacılık Elektrik 

ve Elektroniği 
İlgili alandan doçentliğini almış olmak. 2 - - 
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İLAN NO GÜZEL SANATLAR 
FAKÜLTESİ ARANAN NİTELİK 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

Profesör Doçent Doktor Öğretim 
Üyesi 

20201218 İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında 
doktorasını yapmış olmak.  - - 1 

20201219 İç Mimarlık İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorasını 
yapmış olmak. - - 1 

 

İLAN NO MÜHENDİSLİK-
MİMARLIK FAKÜLTESİ ARANAN NİTELİK 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

Profesör Doçent Doktor 
Öğretim Üyesi 

20201220 Mekatronik Mühendisliği Enerji Kaynakları alanında doktorasını yapmış 
olmak. 1 - - 

20201221 İnşaat Mühendisliği 
İnşaat Mühendisliği alanında doktorasını 
yapmış olup, Yapı Davranışları ile ilgili 

araştırmalar yapmış olmak. 
1 - - 

20201222 Mimarlık 
Mimarlık alanında doktorasını yapmış olup, 
Komplex Yapılarda Uygulama deneyimine 

sahip olmak. 
- - 1 

20201223 Mimarlık Mimarlık alanında doktorasını yapmış olmak. - - 1 

20201224 Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında 
doktorasını yapmış olmak. - - 1 

 

İLAN NO 
İKTİSADİ, İDARİ VE 
SOSYAL BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 
ARANAN NİTELİK 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

Profesör Doçent Doktor Öğretim 
Üyesi 

20201225 Ekonomi ve Finans  Ekonomi alanında doktorasını yapmış olmak.. - - 1 

20201226 Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktorasını 
yapmış olmak. - - 1 

20201227 Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 
doktorasını yapmış olmak. - - 1 

 

İLAN NO 
SAĞLIK HİZMETLERİ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

ARANAN NİTELİK 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

Profesör Doçent Doktor Öğretim 
Üyesi 

20201228 Çocuk Gelişimi Tıp Fakültesi Mezunu olup,  Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları alanında uzman doktor olmak. - - 1 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. 10219/1-1 
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi’ nin ilgili maddelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 
belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz 

Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 
içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi 07.12.2020 

Son Başvuru Tarihi 21.12.2020 

 

Fakülte/Meslek 

Yüksek Okulu 
Bölüm/ Program 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Özel Şartlar 

Başvuru Yeri/ 

İletişim Adresi 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

İktisat (Türkçe) Doçent Dr. 2 

Doçentliğini “Makro İktisat” alanında almış 

olmak. “Makro İktisat” alanında bilimsel 

çalışmaları ve yayınları olmak. 

İKÜ Ataköy 

Yerleşkesi 

E-5 Karayolu 

üzeri 34158, 

Bakırköy/ 

İstanbul  

0212 498 41 41 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finansman 

(Türkçe) 

Doçent Dr. 1 

Doçentliğini “Yönetim ve Strateji” alanında 

almış olmak. “Örgüt teorisi, stratejik 

yönetim, girişimcilik ve örgütsel davranış” 

alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları 

olmak. 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finansman 

(İngilizce) 

Doçent Dr. 1 

Doçentliğini “Ekonometri” alanında almış 

olmak. “Doğrusal olmayan zaman serileri” 

alanında bilimsel çalışmaları ve yayınları 

olmak. 

Fen - Edebiyat 

Fakültesi 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 

(İngilizce) 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktora Öğrenimini “İngiliz Dili ve 

Edebiyatı,Amerikan Dili ve Edebiyatı veya 

Karşılaştırmalı Edebiyat” alanında 

tamamlamış olmak. “Edebiyat ve/veya 

Kültürel İncelemeler” alanında bilimsel 

çalışmaları ve yayınları olmak. 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

(Türkçe) 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktora Öğrenimini “Klasik Türk Edebiyatı” 

alanında tamamlamış olmak. “Kerkük 

Bölgesi Divan Şairleri “alanında bilimsel 

çalışmaları ve yayınları olmak. 
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GENEL ŞARTLAR 
▪Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 
▪Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 
▪Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması, 
▪Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Belirtilen Koşulları Sağlaması, 

▪Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan 
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 
doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük 
tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör 
Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede 
“En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

GENEL İSTENEN BELGELER (Tüm başvurular için) 
▪Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı 

dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, 
yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, 
ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim 
bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait 
bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir. 

▪Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 
▪Nüfus cüzdan fotokopisi, 
▪Askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak belge, 
▪Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir E-

Devletten Alınacak Belge, 
▪Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri, 
▪İngilizce Dilinden En Az 80 Puan Alındığını Gösterir YÖK Tarafından Kabul Edilen 

Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Eğitim dili 
İngilizce olan Bölümler için) 

Doçent Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler: 
▪YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet 

basılı dosya ve 4 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak 
İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde Rektörlüğe teslim 
etmesi gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler: 
▪YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet 

basılı dosya ve 4 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak 
İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde ilgili Fakülte 
Dekanlığına teslim etmesi gerekmektedir. 

 10067/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Haliç Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Nişantaşı Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Yüksek İhtisas 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.
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