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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
İstanbul Atlas Üniversitesinden:
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Atlas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Atlas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başhekim: Merkezin Başhekimini,
b) Dekan: İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 64. Sayfadadır.
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c) Diş Hekimliği Fakültesi: İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ç) Genel Sekreter: İstanbul Atlas Üniversitesi Genel Sekreterini,
d) Merkez: İstanbul Atlas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Mütevelli Heyet: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Mütevelli Heyet Başkanı: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
ğ) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü,
h) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; başta Diş Hekimliği Fakültesi olmak üzere, Üniversitenin faaliyet gösterdiği ilgili alanlarda eğitim ve öğretim hizmetleri vermek, bilimsel
araştırmalar yapmak, öğrencilerin eğitim ve uygulama ihtiyaçlarının, akademik personelin araştırma gereklerinin en üst düzeyde karşılanmasını sağlamak, diş hekimi yetiştirmek, yardımcı
sağlık personeli eğitimine destek vermek, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda standart, etkin ve verimli bir şekilde koordinasyonunu sağlamak üzere
Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri ile
yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer kurumlarla iş birliği yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, ulaşılabilir, hasta haklarına saygılı modern bir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmasını sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili alanlarda, Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için
araştırma ve uygulamalar yaptırmak üzere programlar düzenlemek, araştırma ve uygulamaları
gerçekleştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
b) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum ağız ve diş sağlığına yönelik araştırmalar
konusunda iş birliğini sağlamak.
c) Merkez bünyesinde ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyatları ile
hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini
sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.
ç) Ağız ve diş sağlığı alanında eğitim ve öğretimine devam eden öğrencilere eğitimleriyle ilgili hizmetleri sunmak, ağız ve diş sağlığı uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin
alt yapıyı hazırlamak.
d) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilecek toplum
ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.
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e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyet alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek, yürütülmekte olan projeleri desteklemek.
f) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara
destek olmak üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek.
g) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde
bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.
ğ) Merkeze bağlı olarak çalışan, ağız ve diş sağlığı alanında kapsamlı sağlık hizmeti
vermek üzere yataklı ve ayaktan tedavi birimleri kurmak ve işletmek, Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek.
h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla,
kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar
düzenlemek.
ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum
ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri vermek.
i) Diş Hekimliği Fakültesi ile iş birliği halinde diş hekimliği ve ağız, diş ve çene sağlığı
alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile anlaşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları
düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar
ve benzeri faaliyetler organize etmek, bilimsel görüşler sunmak.
j) Mütevelli Heyetinin, Rektörün ve Yönetim Kurulunun Merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Başhekim.
c) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; en az lisans düzeyinde eğitim almış ve alanında deneyimli kişiler arasından Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev
süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir, gerek görülmesi halinde görev süresi
dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.
(2) Müdür, Merkez bünyesindeki göreviyle ilişkili tüm ünite ve birimlerin en üst amiridir.
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(3) İhtiyaç halinde Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile müdür
yardımcıları atanabilir.
(4) Müdür yardımcıları, yetkilendirildikleri konularda Müdür adına hareket eder ve
Müdüre karşı sorumludur.
(5) Müdür yardımcıları gerek görülmesi halinde görev süreleri dolmadan atandıkları
usule uygun olarak görevden alınabilir.
(6) Görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği yardımcılarından birisi
Müdüre vekalet eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkez işlerini yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, stratejik plan
ve programını hazırlamak.
c) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.
ç) Merkez birimlerine yönetici ve personel istihdamı için teklifte bulunmak, Mütevelli
Heyet Başkanının onayıyla alım sürecini tamamlamak.
d) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
e) Merkezin mali, tıbbi, ticari, kalite, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, pazarlama,
hasta ilişkileri, halkla ilişkiler başta olmak üzere işletme ile ilgili tüm uygulamalarını belirlenmiş performans kriterleri doğrultusunda takip etmek, hizmet içi eğitim alt yapı imkanlarını
oluşturmak.
f) Merkezin yatak sayısına, personel mevcuduna ve iş hacmine göre tesis edilen tıbbi,
işletme, mali ve teknik destek birimleri arasında uyumlu çalışmayı temin etmek.
g) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm personelin yönetim, koordinasyon, denetim
ve genel gözetimini yapmak, performanslarını izlemek, değerlendirmek ve terfi de dahil düşünülen değişiklikleri Mütevelli Heyet Başkanının onayına sunmak.
ğ) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak
muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.
h) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile
cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak.
ı) Üniversite bünyesinde oluşturulacak Merkeze bağlı yeni ünite ve birimlerinin hazırlanmasına ilişkin önerileri Yönetim Kuruluna sunmak, bunların içinde uygun bulunan ve Mütevelli Heyetçe kabul edilenlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
i) Mütevelli Heyet Başkanı ve/veya Yönetim Kurulu tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör, Dekan, Başhekim, Genel
Sekreter, Müdür ve Rektörün teklifi ile Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıl süre ile
görevlendirilecek üyeler olmak üzere en fazla dokuz kişiden oluşur. Görev süresi sona eren
üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeler, gerek görülmesi halinde görev süreleri bitmeden
aynı usulle görevden alınabilir.
(3) Yönetim Kurulunun başkanı Mütevelli Heyet Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet Başkanı başkanlığında yılda en az iki kez, daha önce Başkan tarafından belirlenen
gündem doğrultusunda toplanır. Başkan gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir.
(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(5) Yönetim Kurulu adına icra, Müdür tarafından yürütülür.
(6) Görevinden alınan veya ayrılan üyelerin yerine, bu üyelerin kalan görev süresini
tamamlamak üzere yeniden görevlendirme yapılır.
(7) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Müdür yapar. Yönetim Kurulu Başkanı raportörlük görevini gerekli gördüğü hallerde üyeler arasından belirleyeceği bir başka kişiye verebilir.
(8) Yönetim Kurulu toplantılarına gerektiğinde bilgilerine başvurulmak üzere birim sorumluları veya danışmanlar çağrılabilir.
(9) Yönetim Kurulu çalışmalarında Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, stratejik plan ve programlarını ve
yıllık faaliyet raporunu görüşerek Mütevelli Heyetine sunmak.
c) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek sonuçlarını rapor halinde Mütevelli Heyetine sunmak.
ç) Yönetim organlarına bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan
raporları, teklifleri ve projeleri görüşerek karara bağlamak.
d) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusundaki önerileri değerlendirerek Mütevelli Heyetinin onayına sunulmak üzere teklif hazırlamak.
e) Merkez bünyesindeki grup, ünite veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
f) Merkezin amaçlarına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.
g) İlgili mevzuatla verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
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Başhekim
MADDE 12 – (1) Başhekim, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıllık süre ile görevlendirilir. Görev
süresi biten Başhekim yeniden görevlendirilebilir. Başhekim, gerektiğinde görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.
Başhekimin görevleri
MADDE 13 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:
a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
b) Sağlık hizmetlerinde iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
c) Hastaların, hekimlerin ve öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve bilimsel ve teknolojik değişimlerin Merkeze getirilmesinde önderlik etmek.
ç) Hasta beklenti ve ihtiyaçlarına odaklı kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu sağlanabilmesi adına gerekli katkıyı sağlamak.
d) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.
e) Merkeze yararlı olacak hekim ve diğer sağlık personelinin temininde araştırmalar
yapmak ve önerilerde bulunmak, sağlık ekiplerinin ve bölümlerin çalışma sonuçlarını değerlendirmek ve geliştirilmesi yönünde katkı sağlamak.
f) Hekimlerin; çeşitli sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin
aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.
g) Kurul ve komitelerin etkili ve verimli olarak çalışmalarını sağlamak.
ğ) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.
h) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitimi alanların eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Üniversitenin faaliyet gösterdiği ilgili alanlarda eğitim ve öğretime devam
eden öğrencilere eğitimleri ile ilgili staj, uygulama ve benzeri alt yapı hizmetlerini sunmak,
bu anlamda Merkezdeki hizmetlere katkılarını artırmak ve ortak programlar düzenlemek üzere
Dekanlık, bölüm ve ana bilim dalı başkanlıkları ile koordinasyon ve iş birliği içinde olmak.
ı) Merkez ile ilgili Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör, Müdür ve/veya Yönetim Kurulu
tarafından kendisine verilen ve ilgili mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eğitim, uygulama ve akademik faaliyetler koordinatörlüğü
MADDE 14 – (1) Eğitim, Uygulama ve Akademik Faaliyetler Koordinatörlüğü, Merkezin ve Diş Hekimliği Fakültesinin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların, etkin ve
verimli şekilde yürütülebilmesi için gerekli iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Koordinatörlük çalışmaları Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.
(2) Eğitim, Uygulama ve Akademik Faaliyetler Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:
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a) Öğrenciler ile uzmanlık eğitimi alanların her türlü eğitim, uygulama ve staj hizmetlerinin ilgili mevzuata göre Merkezde yürütülmesine ilişkin gerekli planlama ve düzenlemeleri
yapmak ve bu konuda gerekli koordinasyon ve iş birliklerini sağlamak.
b) Tıbbi hizmetlerin sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, aksamaya mahal
vermeden sürdürülebilmesi konusunda koordinasyon ve iş birliğini sağlayarak gerekli tedbirleri
almak.
c) Merkezin ihtiyaç duyduğu akademik personel, tıbbi hizmetlerin altyapısının oluşturulması ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması ile Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerinde
tıbbi hizmetlerin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Merkez ile iş birliği içerisinde
olmak.
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum
ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlanması, eğitim programları
düzenlenmesi, danışmanlık hizmetleri verilmesi konularında Merkez ile iş birliği içerisinde
olarak gerekli katkıyı sağlamak.
d) Ağız ve diş sağlığı, tıp ve sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası kurumlar
ile anlaşmalar yapılması, sertifika ve eğitim programlarının düzenlenmesi, hekimlere mezuniyet
sonrası eğitimler verilmesi, paneller, seminerler, kurslar ve benzeri faaliyetlerin organize edilmesi, bilimsel görüşler sunulması konularında Merkez ile iş birliği içerisinde olarak gerekli
desteği sağlamak.
e) Merkez ile ilgili Rektör ve/veya Mütevelli Heyet Başkanı tarafından verilen diğer
görevleri yerine getirmek.
Raporlar
MADDE 15 – (1) Merkezde tedavi görenlere ihtiyaç halinde verilecek istirahat raporları
tedaviyi uygulayan hekim tarafından düzenlenir ve Başhekim tarafından onaylanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanı veya Mütevelli
Heyet başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen ölçüde diğer yetkililere devredilebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
23/10/2018 tarihli ve 30574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Atlas Üniversitesi
Ana Yönetmeliği, Mütevelli Heyet ve Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Atlas Üniversitesinden:
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Atlas Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Atlas Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Atlas Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Mütevelli Heyet Başkanı: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
e) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içinde ve yurt dışında Türkçe’yi ve yabancı
dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü
tanıtmak ve bu amaçla şubeler açmak.
b) Dil öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlayıp
yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ortak çalışmalar yapmak.
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c) Uluslararası ikili anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile
Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma,
uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmaları teşvik etmek,
yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.
d) Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek, yabancılara Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek, dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla kursiyerlere burs vermek.
e) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak, kitap, dergi,
bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara
katılmak ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
f) Türkçe ve yabancı diller konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt
içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat kapsamında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler
düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak.
g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türk Dili, Karşılaştırmalı Dil Bilim ve Yabancı Diller Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde
bu çalışmalarla ilgili mevzuat kapsamında sertifikalar vermek.
ğ) Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını
hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurtdışındaki çeşitli üniversite ve
dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının
paylaşımını ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sağlamak.
h) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.
ı) Yurt dışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere
Türkçe öğretmek.
i) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin içinde yaşadıkları topluma
uyum sağlayabilmeleri, okullarında ve işlerinde başarılı olabilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek.
j) Bilimsel çalışmaları desteklemek, kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak.
k) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda
dil sınavları düzenlemek.
l) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ilk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.
m) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan
ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek.
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n) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp
kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, çeşitli çalışma
grupları oluşturmak.
o) Üniversite ve Merkez ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde
bulunmak ve/veya Üniversitenin bu tür faaliyetlerine katkıda bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla
Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür
aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür; Merkezin temsil edilmesinden, öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde
kullanılmasından ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetleri
ve sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin
yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Mütevelli Heyetine ve Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
(3) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yapar.
(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
(5) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması hâlinde yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Yıllık faaliyet planını, programını ve bütçesini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla üç yıl süreyle görevlendirilen iki öğretim elemanı olmak üzere üç kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar
toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde
karar alınır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uygulamaları ile ilgili kararları almak.
b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet programının oluşumunda gerçekleştirilecek faaliyetlere karar vermek, Müdürün her faaliyet dönemi
sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirerek bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.
c) Merkezin yıllık faaliyet planını ve bu plana göre hazırlanan bütçeyi değerlendirerek
Mütevelli Heyetine sunmak.
ç) Merkezde öğretilen dillerin kurslarının türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurslar, kursların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları,
kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya
bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konulara ilişkin esasları belirlemek.
d) Merkezde görev yapacak aday öğretim elemanlarının yetiştirilmesine ilişkin ilkeleri
belirlemek.
e) Merkezde görev yapan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek.
f) Merkezde eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim
koordinatörlüklerini oluşturmak.
g) Merkez şubelerinde uygulanacak ücretlere ilişkin Mütevelli Heyetine önerilerde bulunmak.
ğ) Yeni şubeler açılması, mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması konusunda
Mütevelli Heyetine önerilerde bulunmak.
h) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubeler oluşturulmasına ve işleyişine ilişkin esasları
belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, ilgili konularda çalışmalar
yapmış ya da yapmakta olan en az yedi, en fazla on iki kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,
Müdürün ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine istekleri halinde Üniversite dışından ve/veya içinden üye görevlendirilebilir.
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(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından
belirlenen bir tarihte toplanır.
(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda
bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Atlas Üniversitesinden:
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başhekim: Merkezin Başhekimini,
b) Dekan: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
c) Genel Sekreter: İstanbul Atlas Üniversitesi Genel Sekreterini,
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ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Merkez: İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
e) Mütevelli Heyet: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Mütevelli Heyet Başkanı: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
g) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Tıp Fakültesi: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesini,
h) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; başta sağlık bilimleri alanında olmak üzere Üniversitenin faaliyet gösterdiği ilgili alanlarda eğitim ve öğretim hizmetleri vermek, bilimsel
araştırmalar yapmak, her alanda sağlık hizmeti vermek, her düzeyde sağlık personeli yetiştirmek, öğrencilerin eğitim ve uygulama ihtiyaçlarının, akademik personelin araştırma gereklerinin karşılanmasını sağlamak, sağlık hizmetlerinin çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda standart, etkin ve verimli bir şekilde koordinasyonunu sağlamak üzere Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer kurumlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği yapmak ve sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde yürütülmesini sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlık hizmeti almak üzere Merkeze başvuran hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir
sağlık hizmeti vermek.
b) Klinik dalları ve diğer disiplinler ile toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda
iş birliği sağlamak.
c) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek nitelikli
sağlık hizmeti sunmak.
ç) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık bilimleri alanında öncelikli olmak üzere, tüm alanlarda eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere eğitimleri ile ilgili hizmetleri sunmak, sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak.
d) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda projeler hazırlamak, danışmanlık yapmak, eğitim programları düzenlemek ve
bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.
f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için ilgili
mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile iş birliği yapmak.
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g) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde
etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu
alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.
ğ) Sağlık alanında hizmet içi kurslar, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.
h) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak
üzere Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek.
ı) İlgili mevzuat kapsamında yataklı tedavi hizmetlerinin yanı sıra, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere bütün tıbbi anabilim ve bilim dallarında ve sağlıkla ilgili diğer alanlarda
Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek.
i) Merkezin faaliyet göstereceği mekân ve tesisleri bağış, satın alma, intifa veya kiralama yolu ile kurmak ve/veya devir almak ve işletmek.
j) Mütevelli Heyetinin, Rektörün ve Yönetim Kurulunun, Merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştıracağı diğer faaliyetleri ve görevleri yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Başhekim.
b) Müdür.
c) Yönetim Kurulu.
Başhekim
MADDE 8 – (1) Başhekim, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi
ile Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıllık süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten
Başhekim yeniden görevlendirilebilir. Başhekim, gerektiğinde görev süresi dolmadan aynı
usulle görevden alınabilir.
Başhekimin görevleri
MADDE 9 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:
a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında sağlık hizmetlerinde iş birliği ve koordinasyonu
sağlamak.
c) Hastaların, hekimlerin ve öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve bilimsel ve teknolojik değişimlerin Merkeze getirilmesinde önderlik etmek.
ç) Hasta beklenti ve ihtiyaçlarına odaklı kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu sağlanabilmesi adına gerekli katkıyı sağlamak.
d) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.
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e) Merkeze yararlı olacak hekim ve diğer sağlık personelinin temininde araştırmalar
yapmak ve önerilerde bulunmak, sağlık ekiplerinin ve bölümlerin çalışma sonuçlarını değerlendirmek ve geliştirilmesi yönünde katkı sağlamak.
f) Hekimlerin; poliklinik, acil servis, ameliyat için yatan hasta takipleri ile rapor, izin
ve kongre gibi sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için
gerekli planlamaları yapmak.
g) Kurul ve komitelerin etkili ve verimli olarak çalışmalarını sağlamak.
ğ) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.
h) Tıp Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitimi alanların eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Üniversitenin faaliyet gösterdiği ilgili alanlarda eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere eğitimleri ile ilgili staj, uygulama ve benzeri alt yapı hizmetlerini sunmak, bu anlamda
Merkezdeki hizmetlere katkılarını artırmak ve ortak programlar düzenlemek üzere Dekanlık,
bölüm ve ana bilim dalı başkanlıkları ile koordinasyon ve iş birliği içinde olmak.
ı) Merkez ile ilgili Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör, Müdür ve/veya Yönetim Kurulu
tarafından kendisine verilen ve ilgili mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri yapmak.
Müdür
MADDE 10 – (1) Müdür; en az lisans düzeyinde eğitim almış ve alanında deneyimli
kişiler arasından Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi
biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilir, gerek görülmesi halinde görev süresi dolmadan
aynı usulle görevden alınabilir.
(2) Müdür, Merkez bünyesindeki göreviyle ilişkili tüm ünite ve birimlerin en üst amiridir.
(3) İhtiyaç halinde Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile müdür
yardımcıları atanabilir.
(4) Müdür yardımcıları, yetkilendirildikleri konularda Müdürün adına hareket eder ve
Müdüre karşı sorumludur.
(5) Müdür Yardımcıları gerek görülmesi halinde görev süreleri dolmadan atandıkları
usule uygun olarak görevden alınabilir.
(6) Görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği yardımcılarından biri
Müdüre vekalet eder.
Müdürün görevleri
MADDE 11 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin işlerini yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, stratejik plan
ve programını hazırlamak.
c) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.
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ç) Merkez birimlerine yönetici ve personel istihdamı için Rektörlüğe teklifte bulunmak,
Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla alım sürecini tamamlamak.
d) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
e) Kendisine bağlı yöneticiler vasıtasıyla Merkezin mali, tıbbi, ticari, kalite, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, pazarlama, hasta ilişkileri, halkla ilişkiler başta olmak üzere işletme
ile ilgili tüm uygulamalarını, belirlenmiş performans kriterleri doğrultusunda takip etmek.
f) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm personelin yönetim, koordinasyon, denetim
ve genel gözetimini yapmak, performanslarını izlemek, değerlendirmek ve terfi de dahil düşünülen değişiklikleri Mütevelli Heyet Başkanının onayına sunmak.
g) Merkezin yatak sayısına, personel mevcuduna ve iş hacmine göre tesis edilen tıbbi,
işletme, mali ve teknik destek birimleri arasında uyumlu çalışmayı sağlamak.
ğ) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve
araştırma laboratuvarları, beslenme ve diyet, hasta kabul ve çıkarma, tıbbi dokümantasyon ve
arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, işletme, teknik destek hizmet birimlerinin Merkezin
amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını
sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt
yapı imkânlarını oluşturmak.
h) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak
muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.
ı) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile
cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak.
i) Üniversite bünyesinde oluşturulacak merkeze bağlı yeni ünite ve birimlerinin hazırlanmasına ilişkin önerileri Yönetim Kuruluna sunmak, bunların içinde uygun bulunan ve Mütevelli Heyetçe kabul edilenlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
j) Mütevelli Heyet Başkanı ve/veya Yönetim Kurulu tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör, Dekan, Başhekim, Genel
Sekreter, Müdür ve Rektörün teklifi ile Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki yıl süre ile
görevlendirilmek üzere en fazla dokuz kişiden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Üyeler, gerek görülmesi halinde görev süreleri bitmeden aynı usulle görevden alınabilir.
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(3) Yönetim Kurulu Başkanı, Mütevelli Heyet Başkanıdır. Yönetim Kurulu, yılda en
az iki defa olmak üzere, önceden Başkan tarafından belirlenen gündem ile olağan toplantı yapar.
Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir.
(4) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(5) Yönetim Kurulu adına icra Müdür tarafından yürütülür.
(6) Görevinden alınan veya ayrılan üyelerin yerine, bu üyelerin kalan görev süresini
tamamlamak üzere yeniden görevlendirme yapılır.
(7) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Müdür yapar. Yönetim Kurulu Başkanı raportörlük görevini gerekli gördüğü hallerde üyeler arasından belirleyeceği bir başka kişiye verebilir.
(8) Yönetim Kurulu toplantılarına gerektiğinde bilgilerine başvurulmak üzere birim sorumluları veya danışmanlar çağrılabilir.
(9) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, stratejik plan ve programlarını ve
yıllık faaliyet raporunu görüşerek Mütevelli Heyetine sunmak.
c) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek sonuçlarını rapor halinde Mütevelli Heyetine sunmak.
ç) Yönetim organlarına bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan
raporları, teklifleri ve projeleri görüşerek karara bağlamak.
d) Sağlık hizmetleri alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusundaki önerileri
değerlendirerek Mütevelli Heyetinin onayına sunulmak üzere teklif hazırlamak.
e) Merkez bünyesindeki grup, ünite veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
f) Merkezin amaçlarına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.
g) İlgili mevzuatla verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eğitim, Uygulama ve Akademik Faaliyetler Koordinatörlüğü
MADDE 14 – (1) Eğitim, Uygulama ve Akademik Faaliyetler Koordinatörlüğü, Merkezin ve Tıp Fakültesinin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların, etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi için gerekli iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.
Koordinatörlük çalışmaları Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.
(2) Eğitim, Uygulama ve Akademik Faaliyetler Koordinatörlüğünün Merkezdeki görevleri şunlardır:
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a) Öğrenciler ile uzmanlık eğitimi alanların her türlü eğitim, uygulama ve staj hizmetlerinin ilgili mevzuata göre Merkezde yürütülmesine ilişkin gerekli planlama ve düzenlemeleri
yapmak ve bu konuda gerekli koordinasyon ve iş birliklerini sağlamak.
b) Tıbbi hizmetlerin sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, aksamaya mahal
vermeden sürdürülebilmesi konusunda koordinasyon ve iş birliğini sağlayarak gerekli tedbirleri
almak.
c) Merkezin ihtiyaç duyduğu Akademik personel, tıbbi hizmetlerin altyapısının oluşturulması ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması ile Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerinde
tıbbi hizmetlerin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Merkez ile iş birliği içerisinde
olmak.
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum
ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlanması, eğitim programları
düzenlenmesi, danışmanlık hizmetleri verilmesi konularında Merkez ile iş birliği içerisinde
olarak gerekli katkıyı sağlamak.
d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında tıp ve sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile anlaşmalar yapılması, sertifika ve eğitim programlarının düzenlenmesi,
hekimlere mezuniyet sonrası eğitimler verilmesi, paneller, seminerler, kurslar ve benzeri faaliyetlerin organize edilmesi, bilimsel görüşler sunulması konularında Merkez ile iş birliği içerisinde olarak gerekli desteği sağlamak.
e) Merkez ile ilgili Rektör ve/veya Mütevelli Heyet Başkanı tarafından verilen diğer
görevleri yerine getirmek.
Raporlar
MADDE 15 – (1) Merkezde tedavi görenlere ihtiyaç halinde verilecek istirahat raporları, tedaviyi uygulayan hekim tarafından düzenlenir ve Başhekim tarafından onaylanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanı veya Mütevelli
Heyet başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen ölçüde diğer yetkililere devredilebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
23/10/2018 tarihli ve 30574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atlas Üniversitesi Ana
Yönetmeliği, Mütevelli Heyet ve Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Atlas Üniversitesinden:
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Atlas Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Atlas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (ATLASUZEM): İstanbul Atlas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyet: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Mütevelli Heyet Başkanı: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
d) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İstanbul Atlas Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: İstanbul Atlas 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 bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.
b) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim de dahil tüm eğitim programları
kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri
yürütmek.
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c) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme temeline dayanan teknolojilerle desteklemek.
ç) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.
d) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri
almak.
e) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalışmasını temin
etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.
f) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek, yeni öğrenme sistemlerinin, teknolojilerinin ve uygulamalarının araştırılması ile bunların Üniversite öğrenme materyallerine
dönüştürülmesi çalışmalarını gerçekleştirmek.
g) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için
internet tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve ilgililerin yararlanmasını sağlamak.
ğ) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi yaymak ve yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda hizmet vermek.
h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının
eğitim programları, e-öğrenme uyarlamaları ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine
katkı sağlamak.
ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, uzaktan eğitim alanında gelişmelere katkıda
bulunabilmek için Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlar arasında
bilgi birikimini paylaşmak ve iş birliği yapmak.
i) Uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim
araçlarını etkin ve verimli kullanabilmesi için eğitimler düzenlemek.
j) İlgili mevzuat kapsamında uzaktan eğitim sertifika programları düzenlemek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Üniversitede uzaktan eğitim, e-öğrenme veya mobil öğrenme yoluyla verilen derslerin içeriklerini çoklu ortam araçlarıyla tasarlamak, hazırlamak ve sunmak.
c) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını
ve ders içeriklerini tasarlamak, hazırlamak ve bu konularda danışmanlık yapmak, gerekli
koordinasyonu sağlamak.
ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önermek.
d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.
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e) Uzaktan eğitim programlarında görev yapan öğretim elemanlarına ve programda kayıtlı öğrencilere sistemin kullanımı ile ilgili eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmeti vermek.
f) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitim ile ilgili her türlü
güncellenmeyi sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.
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 öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi
ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür
yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür tam
zamanlı yönetici olarak görev yapar. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir kişi, Müdürün ve Rektörün önerisi,
Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün
geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısının bulunmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen birisi
vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Merkezi kuruluş amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Yıllık faaliyet planını, programını ve bütçesini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
e) Merkezin Üniversitenin diğer birimleriyle olan koordinasyonunu sağlamak.
f) Akademik birimlerden gelen uzaktan eğitim programı açma tekliflerine ilişkin görüşlerini Rektörün onayına sunmak.
g) Uzaktan eğitim yapan akademik programların görüşülmesi sırasında, ilgili meslek
yüksekokulu, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm/program başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün
ve Rektörün önerisi, Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilen üç
üye, Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi biten
üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin her hangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.
Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün
oyu yönünde karar alınır. Müdür ihtiyaç duyduğu zaman Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak
toplantıya çağırabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uygulamaları ile ilgili kararları almak.
b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet programının oluşumunda gerçekleştirilecek faaliyetlere karar vermek, Müdürün her faaliyet dönemi
sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirerek bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.
c) Merkezin yıllık faaliyet planını ve bu plana göre hazırlanan bütçeyi değerlendirerek
Mütevelli Heyetine sunmak.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
e) Bölüm/program başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleriyle ilgili tavsiye kararları almak.
f) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.
g) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölüm/program başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

11334

—— • ——
Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

11333
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Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

11335

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Bitlis İli İl Encümen Başkanlığından:
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DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
İstanbul Basım İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı aşağıda özellikleri ve miktarı yazılı
Dosyalık Karton, teknik şartname ve ticari şartname ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış
piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır.

Stok No

Malzeme Adı

Ebadı

Sınıf Tipi Cins

Miktar

Neye Göre
Alınacağı

H203106 Pembe Dosyalık Karton 70x112 cm

1

2

2

H203108 Sarı Dosyalık Karton

70x112 cm

1

2

2

1.500 Paket 21.05.2012

H203109 Yeşil Dosyalık Karton

70x112 cm

1

2

2

2.000 Paket

tarih ve

H79

Mavi Dosyalık Karton

70x112 cm

1

2

2

1.500 Paket

no.lu

H40

Pembe Dosyalık Karton 70x100 cm

1

2

2

3.000 Paket

TOPLAM

10.000 Paket

18.000 Paket

Son Teklif
Verme
Tarihi

P-17.b/

20.01.2021

teknik
şartname

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. EVRAK BEDELİ 140.-TL’DİR.
a. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire
Başkanlığından veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek
firmaların, ihaleye katılabilmek için 140.-TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya
Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
b. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur.
Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali
veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve iç piyasadan
yapılacak satın almalara ait ticari şartnamenin 2. ve dış piyasadan yapılacak satın almalara ait
ticari şartnamenin 5. maddelerinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz
II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da
açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik
araştırması yapılacaktır.
5- İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
6- Teklifler döviz ($) cinsinden verilecektir.
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7- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip asgari 60 gün opsiyonlu olacaktır.
8- Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen döviz
cinsinden ($) verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat
mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini
yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.
9- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
10-İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.
Duyurulur.

—— • ——
BY THE STATE SUPPLY OFFICE GENERAL DIRECTORATE
Paperboard for folders with the following specifications and quantity shall be purchased
from domestic and foreign market for our Printing House Directorate through open procedure, in
accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and additional
conditions concerning the tender.
STOCK
NUMBER
H203106

MATERIAL
Pink Paperboard
for folders

DIMENSION

CLASS

TYPE

SPECIES

70x112 cm

1

2

2

70x112 cm

1

2

2

TOTAL

BASIS OF

BIDDING

AMOUNT

PURCHASING

DEADLINE

10.000
Packages

Yellow
H203108

Paperboard for

1.500 Packages

folders

Technical

Green
H203109

Paperboard for

70x112 cm

1

2

2

2.000 Packages

70x112 cm

1

2

2

1.500 Packages

70x100 cm

1

2

2

3.000 Packages

folders
H79
H40

Blue Paperboard
for folders
Pink Paperboard
for folders

Specification
Date and No.P- 20.01.2021
17.b/

TOTAL

18.000
Packages

21.05.2012
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1. THE TENDER DOCUMENT HAS A FEE AND IT IS 140.-TL FOR THIS TENDER.
a) The tenderers can view the tender documents in the 2nd Purchasing Department of the
Directorate General of State Supply Office in Ankara or in the web site of our Office. However,
the tenderers to submit a proposal for the bid shall pay the tender documents fee (140.-TL) to any
of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts.
b) The original and a copy of the bank or cashier receipt shall be put in the outer envelope
by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the tenderer
after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the
order, the fee of tender documents shall be returned to the tenderers.
2. The required tender documents must be put in two envelopes as one inside the other.
ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER
ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes
are accepted, the documents specified in the article 2 of the Commercial Specification on the
Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 of the Commercial
Specification on the Purchases to Be Made From Abroad, the original and a copy of the bank or
cashier receipt, the documents specified in the additional conditions and the inner envelope shall
all be put in the outer envelope.
3. The bids shall reach or be submitted to “II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı” at our
Headquarters latest by 12:00 on the mentioned date. Bids submitted after this time shall not be
taken into consideration, regardless of the delays due to mail.
4. Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 on the bidding deadline The inner
envelopes of the tenderers, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, shall also be
opened. Tenderers shall be inspected in terms of financial and technical sufficiency, if necessary.
5. The bids shall cover the whole quantity. Partial bids shall not be taken into
consideration.
6. Bids shall be given in foreign currency ($).
7. The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes
are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender.
8. Tenderers shall submit a bid bond in the same currency ($) with their offer valid for at
least 6 months as from the bidding deadline in the amount to be determined by themselves,
corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. Should the guarantee be a
letter of guarantee from a bank, it shall contain the expression “…the bidder shall submit the letter
not in accordance with laws no 4734 and 4735, but in order to fulfill the provisions of the relevant
law and the specifications…”
9. This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph
(g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to go out
the tender or partially go out the tender or to award the tender to whichever tenderer it may please
regarding the above-mentioned material to be purchased.
10. The tender shall take place through open procedure, whereby tenderers shall present
their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally.
To be announced to all candidates
14/1-1
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TAŞINMAZLARIN KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Kocaeli ili, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, Sümer Sokak, No: 22 (3317 ada,1 parsel)
adresinde bulunan 57.160 m2 kullanım alanlı arsa ve üzerinde bulunan 20.702 m2 kullanım alanlı
bina Film Platosu Alanı olarak kullanılmak üzere Aylık 41.900,00-TL +KDV muhammen kira
bedeli ve 10 (on) yıl süre ile 20 Ocak 2021 tarihinde saat 10:33’te KBB Encümen Toplantı
Salonunda 2886 sayılı DİK. 35 ve 36. Mad. hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralama
ihalesi yapılacaktır.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline (1.000,00-TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan
bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,
2-Geçici teminat (150.840,00-TL) ve İştirak Teminatı (100.000,00-TL) yatırıldığına dair
makbuz aslı,
3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,
4-Film Yapım Şirketi Olduğuna dair Faaliyet Belgesi
5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,
6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,
7-Noter tasdikli imza sirküleri / Beyannamesi,
8- Adres beyanı/İkametgâh Senedi,
9-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter
tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 19 Ocak 2021 - Saat:12:30 tarihine
kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt
Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da
gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince
ilan olunur.
11322/1-1

—— • ——

48 KALEM KAYIŞ-KASNAK-DİŞLİ GRUBU MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1-Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 48 Kalem Kayış- Kasnak- Dişli Grubu Malzemeleri %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında
Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2-Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.02.2021 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14:00’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-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9-İhalede istekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem
bazında kısmi teklif verebilirler.
10-Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
11308/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Bursa İli Orhangazi Belediye Başkanlığından:
1.Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.
maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.
2.Bu husustaki ihale 20.01.2021 tarihinde saat; 15.00’ da encümen toplantı odasında
yapılacaktır.
3.Satışı yapılacak taşınmaz;
MAHALLESİ

ADA/
PARSEL

CİNSİ

Gemiç
Mahallesi

0/1274

Arsa

İMAR
DURUMU
Tarım ve
Hayvancılık
Tesis Alanı

EMSAL YÜZ ÖLÇÜMÜ
0,50

99.750,00 m²

MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

15.000.000,00 TL

450.000,00 TL

4.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda
açıklanan biçimde teklifte bulunmak, taşınmazın tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’
lük geçici teminatı ihaleden önce ödemek şarttır.
5.Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.
6.Taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet
Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri
Müdürlüğünden satın alınabilir.
7.Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi
Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.
8.Taşınmazın kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler ihale zarflarını aşağıda ve
şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı
Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 20.01.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e
kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek
Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
9.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler
şunlardır:

TÜZEL KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

GERÇEK KİŞİ
-İmza sirküleri (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)
-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza
imza sirküleri,
sirküleri,
- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif
- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu
mektubu,
- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği
- Ticaret sicil gazetesi
- İkametgah
- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair
makbuz/belge
makbuz/belge
- Şartname alındı makbuzu
- Şartname alındı makbuzu
- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge
- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge
(Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)
(Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

11136/1-1

Sayfa : 36

RESMÎ GAZETE

5 Ocak 2021 – Sayı : 31355

5 Ocak 2021 – Sayı : 31355

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçeden
gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası
uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci
maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda
belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVANI

KİŞİ
SAYISI

BÜTÇESİ

UNVAN

BAŞVURU ŞARTLARI

KODU

Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Perfüzyonist)

2

Özel Bütçe

DS1

veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans
eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek
lisans yapmış olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Laboratuvar)

Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar
4

Özel Bütçe

DS2

mezun olmak.

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

2

Özel Bütçe

RT1

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

3

Özel Bütçe

RT2

5

Özel Bütçe

ST1

2

Özel Bütçe

ST2

SAĞLIK TEKNİKERİ
(Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik)
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Patoloji Teknikeri)
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Eczane Teknikerliği)
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Anestezi Teknikeri)
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Ameliyathane Teknikeri)
TOPLAM

Alanı-Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalından
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı Radyoloji Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans
programından mezun olmak.
Pataloji

Laboratuvar,

Pataloji

Laboratuvar

Teknikleri önlisans programlarının birinden
mezun olmak.

2

Özel Bütçe

ST3

1

Özel Bütçe

ST4

Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans
programından mezun olmak
Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği,

1

Özel Bütçe

ST5

Ameliyathane

Hizmetleri,

Cerrahi

programlarının birinden mezun olmak
22

önlisans
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ARANILAN ŞARTLAR
1-Yeni Tip Korona Virüs (COVİD-19) Pandemi süresince şehirlerarası ulaşımın kısıtlı
olması nedeniyle İstanbul ili sınırları içinde ikamet eden kişiler başvuru yapabileceklerdir.
2-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
5-Başvuracak adayların 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları
gerekmekte olup Lisans için 2020 KPSS-P3; Önlisans için 2020 KPSS- P93 ve Lise için 2020
KPSS- P94 puan türü esas alınacaktır.
6-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli
personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular, ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai
saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuruadresinden online olarak yapılacaktır.
Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM
Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan
adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya
nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü
içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısın 5 (beş) katı kadar yedek
belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek
kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli
evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi
gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
*Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi
fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
11065/1-1
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
öğretim elemanı ilanımızda, aşağıdaki tabloda belirtilen kadroların ALES puan türleri düzeltilmiş
olup ilanımıza başvurular hâlen devam etmektedir.
ANABİLİM
DALI/PR.

UNVAN

ADET

DERECE

ASGARİ ALES PUANI
VE PUAN TÜRÜ

ASGARİ YABANCI
DİL PUANI

Beden
Eğitimi ve
Antrenörlük Eğitimi
Spor
Yüksekokulu

Antrenörlük
Eğitimi

Araştırma
(7)
Görevlisi

1

6

SÖZ- EA- SAY 70

50

Beden
Eğitimi ve
Spor
Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor
Yöneticiliği

Araştırma
(8)
Görevlisi

1

6

SÖZ- EA- SAY 70

50

Hukuk
Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Araştırma
Görevlisi(9)

1

6

EA 70

50

BİRİM

BÖLÜM

—— • ——

12/1-1

Adalet Bakanlığından:
Akşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/95 Esas, 2009/61 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
11323/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2004/14528 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
11326/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Samsun 3. İş Mahkemesinin 2011/60 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından,
4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye
Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
11327/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Hatay 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/159 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
11328/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Atlas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– İstanbul Atlas Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Atlas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

1
8
12
19

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2020 Tarihli ve 2017/33627 Başvuru Numaralı
Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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