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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/12/2019 tarihli ve 30973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu

Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin  5 inci mad-

desinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) İlgili mevzuat çerçevesinde, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili konu-

larda projeye dayalı çalışmalar yürütmek ve benzeri etkinliklerde bulunmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/12/2019 30973

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

26 Nisan 2021
PAZARTESİ

Sayı : 31466



Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER

GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniver-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ka-

riyer Geliştirme 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 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 (GİBTÜKAGEM): Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer

Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji 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) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer

danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.
b) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına, liseden üniversiteye, üniversiteden

çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi özelliklerine uygun
işlere yerleşmelerine kariyer psikolojik danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak.

c) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki yeterliklerini artırmalarına ve
alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.

ç) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp özellikleriyle uyumlu lisans prog-
ramları hakkında bilgi vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.

d) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmaları yap-
mak.

e) Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırarak, öğrencilerin
bu kurumlarla bağlantı kurmalarını sağlamak.

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde Üniversite mezunlarının istihdamını sağlamak.
g) Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirmek.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, saygınlık, tercih

edilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, bütüncül bir yakla-
şımla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon
önerileri geliştirmek.

b) Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş
arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve
geliştirmeye yönelik kurs, sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini
gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.

c) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliş-
tirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özellikle-
rini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer
danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak.

ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve ben-
zeri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, dü-
zenlemek veya destek vermek.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde, kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği tesis ede-
rek, kurum ve kuruluşların kariyer geliştirme çalışmalarında gerekli proje ve programların yü-
rütülmesine destek vermek.

e) Merkez programlarına ve hizmetlerine paydaşlar ve ilgili çevrenin ilgisini artırıcı
çalışmalar yapmak.

f) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yö-
nelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

g) Mezun dernekleri ve vakıfları ile işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer
gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek.

ğ) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğ-
renciler, mezunlar, iş yerleri, işler ve benzeri ile ilgili kariyer geliştirme bilgi yönetim sistemi
oluşturmak ve işletmek.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayın yapmak.
ı) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda özellikle akademik personele yönelik ben-

zer program ve faaliyetleri gerçekleştirmek.
i) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını

teşvik etmek ve desteklemek.
j) Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme

ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile işbirliği projeleri oluşturmak ve uygulamak.
k) Kariyer geliştirme kapsamı içinde sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar

yapmak.
l) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrenci-

leri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
m) Kariyer planlama ve geliştirmeyi Üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet

sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bü-
tünsel yaklaşımla ele alarak; amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

n) Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Gaziantep ili sa-
nayisinde ihtiyaç duyulan alanlarda işsiz gençlere yönelik mesleki beceri eğitimleri düzenlemek
ve firmaların kurumsal yapısını güçlendirmek amacıyla firma yetkilisi ve personellerine yönelik
eğitimler vermek.

o) Gaziantep ilinde genç işsizlere yönelik kariyer gelişim ve mesleki beceri eğitimleri
düzenlemek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

manları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-
rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-
dımcısını değiştirebilir.

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

(4) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak

ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.
c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini

düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.
ç) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağla-

mak.
d) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazır-

lanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve ye-

rine getirilmesini sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmalar yapan öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur.
Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez top-
lanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği duru-
munda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz
olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

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

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

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

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

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

lamak.
g) Merkezin Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya istekleri halinde diğer üniversite-
lerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim
Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen yirmi üye olmak üzere toplam
yirmi üç üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle
yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan ola-
rak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplan-
tıya çağırabilir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji

Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulundan:
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Türkçe

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi

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) Koordinatör: Merkez Koordinatörünü,
b) Merkez (Şişli TÖMER): İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Merkez Müdürü: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Meslek Yüksekokulu: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunu,
d) Müdür: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
e) Mütevelli Heyet: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Başta Türkçe olmak üzere dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliş-

tirerek bunları uygulamak.
b) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu

alanda bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak.
c) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek uluslararası

öğrencilere Türkçe öğretmek.
ç) Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim ele-

manlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmalarını yap-
mak, ilgili mevzuat çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak
ortak projeler hazırlamak ve oluşturulan bilgi ve tecrübe birikiminin ulusal ve uluslararası alan-
da çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak.
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d) Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere ders araç ve gereçleri ile yayınlar
hazırlamak ve geliştirmek.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde Türkiye ve yabancı ülkelerde sınavlar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye Türkçesini bir dünya dili olarak yabancılara, Türk soylulara, yurt dışında

yaşayan Türklerin çocuklarına öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak.

b) İlgili mevzuat çerçevesinde,  kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve ilgili dillerin
öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın
faaliyetlerinde bulunmak.

c) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; yapılan araştırmaları duyurmak için semi-
ner, kurs ve toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçenin anadil olarak öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliş-
tirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar
yapmak.

d) Türkiye’ye gelme imkânı bulunmayan ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere
uzaktan eğitim yoluyla veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer ülkelerde şubeler açarak
Türkiye Türkçesini öğretmek.

e) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv birimi oluşturmak.
f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel ça-

lıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak.
g) Türk dili ve dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak.
ğ) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak,

kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak ve dağıtımını yapmak.
h) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha

doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.
ı) Türk kültür dünyasını, Türk dillerinin yayılma alanlarını, Türk dilinin yadigârlarını,

yurtta ve dünyada bıraktığı eserleri yerinde görüp incelemek amacıyla yurt içi ve yurt dışında
geziler düzenlemek.

i) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları
ile iş birliği yapmak.

j) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak
ve bunların sonucuna göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek.

k) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya
yönelik programlar düzenlemek.

l) Talep halinde yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, se-
minerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.

m) Türkçenin öğretimine ilişkin eğitim faaliyetlerinde bulunmak/destek olmak üzere
yurt dışında/yurt içinde şube, dil kursları ve temsilcilik açmak/temsilcilikler vermek.

n) İlgili mevzuat çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki özel veya resmî/yarı
resmî kuruluşlar tarafından verilmekte olan Türkçe derslerinin niteliğine ilişkin akreditasyon
çalışmalarını yürütmek.

o) Yurt içinde veya yurt dışında resmi ya da özel eğitim kurumlarında öğrenim gören
öğrencilerin sertifika/kur sınavlarını yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi veya Yabancı

Diller bölümlerinden Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Meslek Yüksekokulu
kadrolu öğretim görevlileri arasından, Müdür tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi
biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Merkez
Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Meslek Yüksekokulu öğretim üyele-
ri/öğretim görevlileri arasından en fazla iki kişiyi Merkez müdür yardımcısı olarak görevlen-
direbilir. Merkez Müdürünün görevde olmadığı zamanlarda yerine Merkez müdür yardımcıla-
rından veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Merkez Mü-
dürünün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer.
Görevi sona eren Merkez Müdürünün yerine aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendi-
rilir.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülme-

sini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet

etmek ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek.
ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu

Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Müdüre sunmak.
e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görev-

lendirmeler için Müdürlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını
oluşturmak.

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordi-
nasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

ğ) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Meslek Yüksekokulunun kad-

rolu öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisi ve Müdürün oluru ile görevlen-
dirilen 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.

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

(3) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdü-
rünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak.
b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun

düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.
c) Merkez Müdürünün hazırladığı bir sonraki döneme ait çalışma programını görüş-

mek.
ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde,

çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre önerilerde bulun-
mak.

d) Eğitim programları sonunda verilecek diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri
belgelerin verilme koşullarını Meslek Yüksekokulu Yönetim Kuruluna önermek.

e) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak.

f) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke-

lerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.
ğ) Gerektiğinde öğretim elemanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütmek

ya da yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları
MADDE 12 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel

olarak Merkez Müdürünün önerisi ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.
Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Merkez Müdürünün teklifi
üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından görevlendirilir.

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

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından
görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve araç-gereçler
MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, araç-gereç, do-

nanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. Müdür, bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde Merkez Müdürüne devrede-
bilir.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mü-

dürü yürütür.
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İzmir Demokrasi Üniversitesinden:
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulunda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ve ortak zorunlu yabancı
dil dersleri ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulunda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ve ortak zorunlu yabancı
dil dersleri ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ara sınav: Öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmek

için her yarıyıl içinde Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenen sayıda, dönem içinde yapılan sı-
navları, 

b) Bütünleme sınavı: Final sınavı ve yıl içi başarı puanı ortalaması ile başarısız olmuş
öğrencilerin girebileceği bahar yarı yılı sonunda bir kez yapılan sınavı,

c) Final sınavı: Yılda bir kez, eğitim-öğretim yılı sonunda, yabancı dil hazırlık programı
akademik takviminde önceden belirtilen tarihte yapılan yıl sonu sınavını,

ç) Hazırlık sınıfı: İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,
d) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az

%30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,
e) Muafiyet sınavı: Öğrencinin programları için gerekli olan yabancı dil yeterliliğine

sahip olup olmadığını ölçen dil sınavını, 
f) Müdür: İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,
g) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci

fıkrasının (ı) bendine göre verilen ortak zorunlu yabancı dil derslerini,
ğ) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı: Ortak zorunlu yabancı dil ders-

lerinden muaf olmak için girilen sınavı,
h) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: İzmir Demokrasi Üniversitesi Senatosunu,
i) Seviye tespit sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam ede-

ceğini belirleyen sınavı,
j) Uygulama esasları: İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu uy-

gulama esaslarını, 
k) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,
l) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının ya da kısmen ya-

bancı dilde verildiği eğitimi,
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m) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulunu,

n) Yıl içi başarı puanı: Yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin yıl içinde
yapılan ara sınavlar, alternatif değerlendirmeler (ödev, online ödev, sunum, portfolyo, kanaat
ve benzeri) ve kısa süreli sınavların (quiz) Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan
edilen ağırlıklarına göre elde edilen notu,

o) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,
ö) Yüksekokul Müdürlüğü: İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Müdürlüğünü,
p) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
r) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan prog-

ramlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı
MADDE 5 – (1)Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrencilere ön lisans, lisans ve lisansüstü

programlarından mezun olduklarında aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğrenmiş, yabancı
dil kelime dağarcığını geliştirmiş, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme ve
kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme kabiliyetini kazanmış duruma getirmeyi sağla-
maktır.

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Üniversitede hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim Yabancı Diller Yük-

sekokulu tarafından yürütülür.  
Kayıt
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına kayıt işlemleri Üniversiteye ilk

kayıt sırasında kendi fakültesi/yüksekokulu tarafından yapılır. Ancak 11 inci maddenin yedinci
fıkrasına göre yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılan ve bu durumu belgeleyen öğrenciler
doğrudan kendi bölümlerine/programlarına kayıt olmaya hak kazanır.

Akademik takvim
MADDE 8 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulunda yabancı dil hazırlık sınıfı akademik

takvimi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilan
edilir.

Eğitim süresi
MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık programlarının eğitim-öğretim süresi, iki yarıyıl-

dır. Yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlar hariç olmak üzere,
öğretim dili %100 veya %30 İngilizce olan ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt
yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Ancak
kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrenciler için, Yükseköğretim Kurulunun
belirlediği sınavlardan Senatonun belirlediği düzeyde puana sahip olmak ya da Yabancı Diller
Yüksekokulunun yapacağı muafiyet sınavında başarılı olmak şartıyla ilgili yönetim kurulunun
kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin ön li-
sans, lisans veya lisansüstü öğrenim programlarında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin
kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.
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(2) Hazırlık sınıfını dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin prog-
ramdan ilişiği kesilir.

(3) Hazırlık sınıfında dört yarıyıl başarısız olup, öğretim dili tamamen veya kısmen ya-
bancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede varsa öğ-
retim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. 

(4) Bu madde hükümleri, yabancı dille yapılan ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim
programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

(5) Hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler her akademik yılın başında Üniversitenin
belirleyeceği esaslara göre kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip yılsonunda başarılı olan öğrenciler, ön li-
sans, lisans veya lisansüstü öğretim programlarına devam etmeye hak kazanırlar.

Hazırlık sınıfı sınavları ve sınav uygulamalarına ilişkin esaslar
MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık programında; muafiyet sınavı, ikinci yarıyıl so-

nunda yapılan final sınavı, ara sınavlar, mazeret sınavı, kısa sınavlar (quiz) ve bütünleme sınavı
uygulanır.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi ile ilgili sınavlar şunlardır:
a) Muafiyet sınavı; güz yarıyılı başında ve/veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile

belirlenecek uygun tarihlerde yapılır. Öğrenciler muafiyet sınavında başarılı olmak için, yabancı
dil puanı ile öğrenci alan programlar için 100 tam puan üzerinden en az 80 puan almak, diğer
%100 ve %30 İngilizce eğitim veren programlar için ise 100 tam puan üzerinden en az 70 puan
almak zorundadır. Bu sınav, hazırlık sınıfında öğrencilerin hangi seviyede eğitim-öğretim gö-
receklerini belirlemek amacıyla seviye tespit sınavı olarak da kullanılabilir ya da ayrı bir seviye
tespit sınavı yapılabilir.  Yabancı dil muafiyet sınavının seviye tespiti amacıyla kullanılması
durumunda öğrencilerin aldığı puanların hangi seviyeye karşılık geleceği her yıl güz dönemi
başında Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve sınav sonucu ile birlikte öğrencilere
ilan edilir. Muafiyet sınavına girebilecek öğrenci kriterleri şunlardır:

1) Üniversitenin öğretim dili %100 veya %30 İngilizce zorunlu hazırlık sınıfı bulunan
bölümlerine/programlarına yeni kayıt yaptıran,

2) Hazırlık sınıfının ilk yılı veya tekrar yılında devam şartını sağlayamayan ya da devam
şartını sağlamış ancak başarısız olmuş olan,

3) Hazırlık sınıfı süresi içerisinde kayıt donduran,
4) Yurt içinde veya yurtdışında diğer yükseköğretim kurumlarında daha önce hazırlık

eğitimi almış olsa dahi merkezi yerleştirme ile ya da yatay geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptı-
ran,

öğrenciler girer.
b) Final sınavı; yılda bir kez, eğitim-öğretim yılı sonunda, yabancı dil hazırlık programı

akademik takviminde önceden belirtilen tarihte yapılan sınavdır. Öğrencinin, bahar yarıyılı so-
nunda yapılan bu sınava girme hakkını elde edebilmesi için, 14 üncü maddede belirtilen devam
zorunluluğunu yerine getirebilmesi ve yıl içi başarı notunun uygulama esaslarında belirtilen
düzeyde olması gerekir. Devam zorunluluğunu yerine getiremeyen ve başarısız olan ya da yıl
içi başarı notu uygulama esaslarında belirtilen düzeyin altında olan öğrenciler, sadece güz ya-
rıyılı başında yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girebilirler. 

c) Ara sınavlar; hazırlık eğitimi süresince her yarıyıl içinde en az bir kez yapılır. Yabancı
dil hazırlık programı akademik takviminde önceden belirtilen tarihte yapılan sınavlardır.
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ç) Mazeret sınavı; haklı ve geçerli nedenlerle herhangi bir ara sınava katılamayan ve
mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapı-
lır.

d) Kısa sınavlar (quizler); ara sınavlara göre daha dar bir içeriği test edecek şekilde ya-
pılan sınavlardır. Bir yılda kaç sayıda kısa sınav yapılacağı ve sınavın esasları, her eğitim-öğ-
retim yılı başında belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

e) Bütünleme sınavı; yılda bir kez, yabancı dil hazırlık programı akademik takviminde
önceden belirtilen tarihte yapılan sınavdır. Hazırlık programı final sınavına girme hakkı elde
edenler, yani devam şartını yerine getirmiş ve yıl içi başarı notu uygulama esaslarında belirtilen
düzeyde olan öğrenciler, final sınavında başarısız olanlar ile sınava girme şartlarını sağladıkları
halde sınava giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.

(3) Kısa sınavlar, öğretim elemanı tarafından tarihi önceden duyurulmuş sunumlar, ürün
dosyası (portfolyo) gibi yıl içi başarı puanını etkileyen etkinlikler ile muafiyet ve final sınavları
için mazeret sınavı düzenlenmez.

Başarı, değerlendirme ve muafiyet
MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda başarılı olamayan öğrenci,

ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi
imkânlarıyla geliştirerek muafiyet sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı
yabancı dille verilen ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir.

(2) Hazırlık sınıfında dört yarıyıl sonunda başarısız olan öğrenciler için 9 uncu madde-
nin ikinci fıkrası uygulanır. 

(3) Derslerin %80’ine devam koşulunu yerine getirmeyip kalan öğrenciler için ikinci
yıllarında devam şartı aranır. 

(4) Hazırlık sınıfında öğrenci başarısı; yıl içi başarı ve final sınavı notlarına göre belir-
lenir.  Yıl içi başarı puanı ve final sınavı puanı şu şekilde belirlenir:

a) Yıl içi başarı puanı: Yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlarda öğrenim gören
öğrencilerin yıl içi başarı notunun en az 60 olması, diğer %100 ve %30 İngilizce eğitim veren
programlarda öğrenim gören öğrencilerin  ise en az 40 olması gerekir.

b) Final  sınavında başarılı olma puanı: Yıl içi başarı puanının %50’si ile final sınavı
puanının %50’sinin toplamının en az 70 olması, yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlarda
öğrenim gören öğrenciler için ise 80 olması şarttır. 

(5) Yıl içi not ortalaması bu maddede belirtilen düzeyin altında olan hazırlık sınıfı öğ-
rencisi final ve bütünleme sınavlarına giremez.

(6) Final sınavında uygulanan başarı şartları bütünleme sınavında da aynen uygulanır
ve bütünleme sınav notunun genel başarı notuna etki oranı ile final sınav notunun genel başarı
notuna etki oranı aynıdır. Bu bağlamda, genel başarı notu, yıl içi başarı not ortalamasının %50’si
ile final sınavı veya bütünleme sınavı notunun %50’si toplanarak hesaplanır. 

(7) Yabancı dil hazırlık sınıfından; 
a) Muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler,
b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-

nuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim, ön lisans, lisans, yüksek
lisans kurumlarında eğitim görüp, öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar, 

c) Yurt dışında veya yurt içinde yabancı dil hazırlık sınıfı olan başka bir yükseköğretim
kurumunda Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölüm/programlarına yatay geçiş ya-
pan öğrenciler, 
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ç) Senatoca eşdeğerliliği kabul edilen merkezi, ulusal ve uluslararası sınavlardan son

üç yıl içerisinde yine Senatoca belirlenen puanı alanlar,

muaf sayılırlar. 

(8) Bu maddede belirlenenler dışındaki durumlarda sınavların geçerliliği Senato tara-

fından karara bağlanır.

Mazeret sınavları

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınavlara katılmaması duru-

munda mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yabancı Diller Yük-

sekokulu Müdürlüğünce karar verilir. Mazeretler kabul edilip mazeret sınavı hakkı tanınan öğ-

renciler sınav haklarını Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenen gün, yer

ve saatte kullanır.

(2) Mazeretlere ilişkin başvurular belgeleriyle birlikte, uygulama esaslarında belirtilen

süre içerisinde yazılı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır. Bu süre geçtik-

ten sonra yapılan mazeret başvuruları hakkında işlem yapılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içeri-

sinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak maddi hata itirazında bulunabilirler.

İtirazlar için tanınan sürenin bitiminden itibaren, yedi iş günü içerisinde, itiraz edilen sınav kâ-

ğıtlarının incelenmesi amacıyla Yüksekokul Müdürü tarafından bir komisyon kurulur. Maddi

hata tespit edilmesi durumunda, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, söz konusu hata,

Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuç ilan edilir. Öğrenciler, öğretim elemanının not

takdirine ilişkin tekrar değerlendirme talebinde bulunamazlar.

Devam zorunluluğu

MADDE 14 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler,

bulundukları sınıfın derslerinin %80’ine devam etmekle yükümlüdür. Devamsızlık sınırını aşan

öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulunca final sınavından önce ilan edilir. Devam koşulunu

yerine getirmeyen hazırlık sınıfı öğrencileri, yılsonunda yapılacak final ve bütünleme sınavla-

rına giremez fakat güz yarıyılı başında yapılacak olan muafiyet sınavına girebilir. Muafiyet sı-

navında başarısız olunması durumunda 11 inci maddede belirtilen başarı ve değerlendirmeye

ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Hazırlık sınıfının ilk yılında not itibarıyla başarısız olup kendi imkânlarıyla yabancı

dillerini geliştirmeyi tercih etmeyip tekrar hazırlıkta eğitim almak isteyen öğrenciler derslere

%80 oranında devam etmek zorundadır.

(3) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesaplanmasında

hiçbir surette dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 15 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğ-

rencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci

ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları Yabancı Dil (İngilizce) I ve II dersleridir.
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Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet
MADDE 16 – (1) Her yıl güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Mua-
fiyet sınavına girecek öğrenciler, duyurulan süre içerisinde bağlı oldukları Fakülte/Yüksekokul
Sekreterliklerine dilekçeyle başvurur. Bu sınavdan 60 ve üstü not alan öğrenciler, ortak zorunlu
Yabancı Dil I ve II derslerinden muaf olur. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlarda yapılan yabancı dil
hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan veya yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile ta-
mamlayan öğrenciler, ders programlarında bulunan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden de
muaf sayılırlar.

(3) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından 60 ve üstü not alan öğrencilerin notu;
6/11/2017 tarihli ve 30232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Demokrasi Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre harf notuna çevrilir ve bu
not her iki ders için aynı harf notu olarak öğrenci kütüğüne (transkriptine) işlenir. 

(4) Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda bu dersleri almış ve başarılı olmuş
öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılabilir. Öğrencinin, ortak zorunlu
yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin intibak kararları, kendi fakülte/yüksekokul yönetim
kurulu tarafından verilir. 

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin verilmesi
MADDE 17 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları Mü-

dürlükçe görevlendirilir. 
(2) Derslerin yürütülmesinden, fakülte dekanlıkları/yüksekokul müdürlükleri sorum-

ludur.  
Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin sınavları
MADDE 18 – (1) Ara sınavlar ve final sınavı, ilgili öğretim elemanı tarafından müfre-

data uygun olarak, akademik takvimde öngörülen tarihlerde yapılır. 
Başarı durumu
MADDE 19 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden başarı durumu, İzmir De-

mokrasi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına
göre belirlenir. 

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri koordinatörü
MADDE 20 – (1) Yabancı Dil Yüksekokulu öğretim elemanlarından/üyelerinden birisi,

ortak zorunlu yabancı dil dersleri koordinatörü olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü ta-
rafından görevlendirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri, Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 22 – (1) 20/9/2018 tarihli ve 30541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Ya-
bancı Dille Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi 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; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi ve Re-

habilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, 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) Bölüm: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon Bölümünü,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi 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) Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve ilgili alanlarında öğrenim

görmekte olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve öğretim elemanlarına eğitim, uy-
gulama ve bilimsel çalışma yapabilmek açısından ortam hazırlamak. 

b) Bölümün alt alanlarında (Nörolojik Rehabilitasyon, Ortopedik Rehabilitasyon, Ro-
matolojik Rehabilitasyon, Pulmoner Rehabilitasyon, Kardiyak Rehabilitasyon, Kadın-Erkek
Sağlığı, Sporcu Sağlığı ve Rehabilitasyonu, Geriatrik Rehabilitasyon, Pediatrik Rehabilitasyon,
El Rehabilitasyonu, Protez-ortez Rehabilitasyonu, Hareket ve Yürüyüş Analizi, Yutma Reha-
bilitasyonu ve benzeri) eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve inovasyon çalışmaları yapma
imkanı sağlamak.
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c) Sağlık Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki sağlık ve ino-
vasyon ile ilgili faaliyet gösteren birimler ile iş birliği yapmak ve multidisipliner ekipler ile in-
san sağlığına yönelik tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek, klinikte kullanılabilecek yeni
yaklaşımlar üretmek ve var olan uygulamaları daha ileriye taşımak için araştırmalar yapmak. 

ç) Üniversitede ihtiyaç duyulan alanlarda çalışanlara yönelik eğitimler düzenlemek ve
çalışanlar ve ailelerine fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri sağlamak.

d) Mezuniyet sonrası eğitimler düzenleyerek mezun fizyoterapistlerin uygulamalarını
güncel tutmak.

e) Toplum sağlığını desteklemek amacıyla koruyucu rehabilitasyon hizmetleri kapsa-
mında hasta bilgilendirme toplantıları ile hasta ve aile eğitimleri düzenlemek ve toplumda far-
kındalığı geliştirerek toplum refahını artırmak. 

f) Türkiye’deki ve dünyadaki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek toplumun ih-
tiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli, insan haklarına saygılı modern bir fizyoterapi ve reha-
bilitasyon hizmeti sağlamak.

g) Elde edilen çıktılar ile Türkiye ve dünyadaki sağlık politikalarına katkıda bulunmak. 
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetler alanları şunlardır:
a) Bölümün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve öğretim elemanlarına eğitim,

uygulama ve araştırma ortamı sunmak.
b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında toplum sağlığına yönelik ortak çalışmalar, pro-

jeler ve eğitimler hazırlamak ve yürütmek.
c) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal

ve uluslararası düzeyde sertifikalı kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, kongreler
ve mezuniyet sonrası eğitimler düzenlemek. 

ç) İlgili mevzuat hükümeri kapsamında ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, ince-
leme ve tedavi kurumları ile resmî/özel kurum ve kuruluşlarla ve ilgili derneklerle iş birliği
yapmak, bilgi ve hizmet paylaşımı sağlamak.

d) Toplum sağlığına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlemek, toplumsal farkın-
dalığın arttırılması amacıyla kamuoyuna yönelik basılı ve/veya görsel yayınlar hazırlamak, ay-
rıca kurumsal ve kitlesel sağlık danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunmak.

e) Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli ve insan haklarına saygılı modern
fizyoterapi ve rehabilitasyon sağlık hizmeti ve danışmanlığı sunmak.

f) Gerçek ve tüzel kişilere 4/2/2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hü-
kümleri kapsamında danışmanlık, eğitim ve tedavi hizmetleri sağlamak.  

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 ve görevleri 
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda görev yapan

Bölümün öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev
süresi biten Müdür yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün
yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından aynı usulle görevlendirme yapılır.
Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekalet
eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı durumlarda görevi kendiliğin-
den sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.
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(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak ve talep ha-

linde Yönetim Kuruluna bilgi vermek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
f) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

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

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

h) Personel ihtiyaçları ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
ı) Merkezin amaçları ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak.
(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün teklifi üzerine Rektör ta-

rafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan en fazla iki öğretim elemanı
müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcı-
larınında görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri 
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Bölümün öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyelerle birlikte toplam beş üyeden
oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev
süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

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

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

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

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek, öneriler sunmak ve destekleme
şeklini belirlemek.

d) Merkezin daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli olan birimleri kurmak ve bu bi-
rimlerin yönetim esaslarını ilgili birimler ile işbirliği içinde hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli ka-
rarları almak.

f) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe
sunulmak üzere görüş hazırlamak.
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g) Merkezde verilecek hizmetlerin ücretlendirilmesi ile ilgili karar almak.
ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri 
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde

Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri
arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Merkez Danışma Kuruluna
Müdür başkanlık eder. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Da-
nışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak, önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri, komisyonlar ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini arttırmak üzere sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimi,
çalışma birimi sorumlusu veya Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak,
koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma
birimlerindeki personel, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler içinde görevlendirilir. Müdür,
çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi perso-
nelinin görev süresi Yönetim Kurulunca uzatılabilir.  

(3) Uzmanlık alanı gerektiren konularda çalışmalar yapmak üzere Müdürün önerisi,
Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda Rektörün onayı ile komisyonlar oluşturulabilir.  

(4) Komisyonların çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.
Personel ihtiyacı 
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER 

SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Döner Ser-

maye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin
esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve
uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi

idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) İşletme, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda

bulunan uygulamayı ön planda tutmak kaydıyla, Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak
kaydıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edi-
lecek konularda bilimsel görüş vermek, kurslar düzenlemek, proje hazırlamak, araştırma, uy-
gulama ve benzeri hizmetleri yapmak.

b) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak.
c) Model deneyleri, bilgi işlem organizasyonu, iş değerlendirilmesi; plan analiz, ölçme,

deney, tamir, ölçü ayarı ve benzeri hizmetleri yapmak, bunlara ilişkin raporlar düzenlemek.
ç) Klinik, poliklinik, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda her türlü tetkik, tedavi, tahlil,

ameliyat, imalat, ürün, bakım ve benzeri hizmetler ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.
d) Faaliyet alanı ile ilgili olmak kaydıyla insan ve hayvan sağlığı hizmetlerine ilişkin

yataklı, yataksız, sabit, geçici kuruluşlar ve konaklama tesisleri işletmek.
e) Baskı ve yayım hizmetlerini yerine getirmek.
f) Mobilya ve dekorasyon üretimi yapmak ve elde edilen ürünleri satmak.
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g) Su ürünleri, gıda ve zirai ürünlerin üretimi için gerekli mal, ürün ve hizmet alımı
yapmak ve elde edilen ürünleri satmak.

ğ) Deney hayvanları yetiştirmek, uygulama, araştırma yapmak ve elde edilen ürünleri

satmak.

h) Uygulama çiftliği işletmek, uygulama ve araştırma yapmak ve elde edilen ürünleri

satmak.

ı) Mevcut fiziki kapasite değerlendirilerek, birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak

her türlü mal ve hizmet üretmek ve satmak. 

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde, sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri

kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini

yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-

lirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 1/5/1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla

Sıtkı Koçman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden: 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ VE VERİ 
DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Pamukkale Üniversitesi Kalite

Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

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

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

Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma birimleri: Merkezin çalışma birimlerini,
b) Çalışma grupları: Merkezin çalışma gruplarını,
c) Kalite Komisyonu: Üniversitenin Kalite Komisyonunu,
ç) Merkez (KAVDEM): Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede yapılan kalite çalışmalarının planlanması, organize edilmesi ve uygu-

lamalarının koordinasyonu süreçlerine katkı sağlamak ve bu süreçlerde gerekli verilerin top-
lanması ve analiz edilmesi faaliyetlerini yürütmek.

b) Kalite odaklı gerçekleşen çalışmaları izleyerek kaliteyi geliştirici faaliyet önerileri
sunmak, ilgili organizasyonel birimlerle birlikte çalışmak.

Faaliyet alanları 
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite ve Üniversite alt birimleri başta olmak üzere, diğer kamu kurum ve ku-

ruluşlarına ve özel sektör kuruluşlarına yönetim, kalite yönetimi ve akreditasyon konuları kap-
samında danışmanlık yapmak.
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b) Ulusal ve uluslararası kalite geliştirme ve akreditasyon projeleri planlamak, uygula-
mak, değerlendirmek ve yürütmek.

c) Kalite ve akreditasyon konularında Üniversite içinde ve dışında eğitimler gerçekleş-
tirmek.

ç) Üniversitede,  kalite kültürünün kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde top-
lam kalite yönetimi ilkelerinin ve uluslararası standartlarının yaygınlaşmasını sağlamak üzere
çalışmalar yürütmek.

d) Kalite Komisyonunun  faaliyet alanlarına giren kalite politikalarının ve hedeflerinin
değerlendirmesi, stratejik planlama, iç ve dış değerlendirme, kalite geliştirme ve iyileştirme
çalışmaları ile mezun izleme, eğitim planlama, iç kontrol süreçleri ve ilgili bilgi işlem çalış-
malarında Kalite Komisyonu ile etkileşimli olarak faaliyetler gerçekleştirmek.

e) Merkezin kuruluş amacına, gerçekleştirdiği faaliyetlere uygun olarak yurt içinde ve
yurt dışında bilimsel nitelikli yayınlar yapmak.

f) Yurt içinde ve yurt dışında diğer üniversiteler, uygulama-araştırma merkezleri ve
ilgili birimler ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, kurs,
yaz okulu ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

ğ) Kuruluş amacına uygun olarak Üniversite birimleri başta olmak üzere yurt içi ve
yurt dışındaki kuruluşlar ile gerçek kişilerin istekleri üzerine etüt, proje, analiz ve benzeri ça-
lışmaları yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

h) Üniversite ile ilgili gerekli kurumsal verileri toplamak, sınıflandırmak, analiz etmek,
raporlayarak ilgili birimlere sunmak.

ı) Yönetim Bilgi Sistemlerinde yer alan kurumsal verilerin elde edilmesine yönelik veri
tabanlarının ve ilgili yazılımların tasarlanması süreçlerine destek olmak.

i) Kurum içi öz değerlendirme sisteminin kurulmasını ve etkin olarak çalışmasını sağ-
lamak, elde edilen sonuçları periyodik olarak farklı iletişim yöntemleri ile ilgili birimlerle pay-
laşmak.

j) Kalite ile ilgili lisans ve lisansüstü çalışmalarında öğrencilere ve araştırmacılara uy-
gulama alanı sağlamak.

k) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dol-
madan aynı usulle görevden alınabilir. 

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesin-
den Rektör ve Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin bağlı olduğu ilgili rektör yardımcı-
sına karşı sorumludur.
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(3) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından
Üniversitenin öğretim üyeleri arasından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün
görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yar-
dımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bı-
rakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve il-

gili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek.
b) Merkezin idari çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini

sağlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarının çalışma birimleri tarafından uygulanmasını sağlamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek.
d) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir

faaliyet raporu ve bir sonraki yıla veya uzun vadeye ilişkin çalışma programını hazırlayıp, Yö-
netim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje
düzenleyenleri belirlemek, görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Müdürün görevleri kapsamındaki tüm faaliyetleri yetkilendirilmesi halinde yerine

getirmek, Müdürün yönlendireceği diğer süreçleri yönetmek.
b) Müdürün katılamadığı birim içi toplantılara başkanlık etmek, dış toplantılara Merkezi

temsilen katılmak.
c) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda bu göreve vekalet etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi ile

Rektörün belirleyeceği üç öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı Müdürdür.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye gö-
revlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine, en geç iki ayda bir kez olağan olarak
veya gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili
konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların
oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Yönetim Kurulu başkanının oyu yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Geçerli mazereti olmaksızın bir yılda toplam üç toplantıya katılmayanların ve altı
aydan fazla süre ile yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme, hastalık, kaza veya başka bir nedenle
görevini yapamaz durumda olanların görev süreleri dolmadan üyelikleri sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile yıllık ve uzun vadeli çalışma programını görü-

şerek değerlendirmek ve onayını vermek.
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c) Veri toplama, analiz etme ve sonuçları yorumlama konusunda çalışmaları yönlen-
dirmek.

ç) Çalışma birimlerinde görev alacak kişileri belirlemek, birimlerin çalışmalarını
koordine etmek.

d) Üniversite bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak
geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler hakkında
Müdürün önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağ-
lamak üzere Rektörün onayına sunmak, çalışma gruplarının faaliyetlerini izlemek, değerlen-
dirmek.

e) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek ve yapılacak
görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak, Rektörün onayına sunmak.

f) Bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve Merkezin faaliyetleri ile
ilgili önemli çalışmalar yapmış Üniversite öğretim üyeleri ve ilgili kuruluş temsilcileri arasın-
dan gerektiğinde danışmanlık hizmeti alınmasını sağlamak.

g) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve grupları
MADDE 11 – (1) Çalışma birimleri; Üniversitede kadrolu olarak görev yapan personel

arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az beş
kişiden oluşur. Çalışma birimleri; Müdür tarafından verilen işlerin koordinasyonunu sağlar, ta-
kibini yapar, etkinlik ve verimliliğinin arttırılmasına yardımcı olur ve sonuçları, Müdüre ve
Yönetim Kuruluna iletir.

(2) Merkezde; Merkezin faaliyet alanlarında Üniversitede gerçekleştirilecek çalışmaları
yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının
başkan ve üyeleri, geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile
görevlendirilirler. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü araç, gereç ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 7/4/2010 tarihli ve 27545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pa-

mukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sakarya Üniversitesinden:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Gençlik Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜ GENÇMER)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Sakarya Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

(SAÜ GENÇMER)’ni,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Sakarya 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) Gençlik ile ilgili akademik araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak.
b) Gençlik çalışmaları ile ilgili akademik bir dergi çıkarmak.
c) Gençlik çalışmaları yapan resmi ve sivil kurumlara yönelik rehberlik hizmeti sunmak,

eğitim programları yapmak.
ç) Üniversitede öğrencilere yönelik dersler dışında yürütülmekte olan akademik ve sos-

yal faaliyetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek üzere öğrenci kulüplerine
gençlik çalışmaları konusunda rehberlik hizmeti sunmak.

d) Üniversite öğrenci ve personelinin akademik ve sosyal gelişimi ile ilgili eğitim ça-
lışmaları yapmak.

e) Üniversite dışındaki birikimi eğitim faaliyetleri, sosyal faaliyetler ve proje çalışmaları
kapsamında yapacağı işbirlikleri ile Üniversiteye taşımak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Gençlik döneminin sosyolojik, psikolojik, dini ve kültürel yönleri; gençliğin sorunları

ve beklentileri ve benzeri konularla ilgili araştırmalar yaparak gençlik dönemi ile ilgili nitelikli
veri oluşturmak, raporlar hazırlamak, projeler yapmak.

b) Akademik çalışmalarla ve düzenli olarak hazırlanacak raporlarla gençlik politikala-
rına ve gençliğe yönelik hizmet veren kurumlara rehberlik etmek.

c) Gençlik araştırmalarının kurumsal bir yapı kazanması ve sürekliliğini sağlamak amacıyla
Gençlik Araştırmaları Dergisini kurmak ve dergiyi çıkarmak.
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ç) Üniversite personel ve öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimini sağlamak amacıyla
eğitim programları hazırlamak; bu çerçevede, ders, seminer, konferans, kongre, sempozyum
ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programları düzenlemek, kurum dışında
gerçekleştirilecek akademik ve sosyal faaliyetlere gerektiğinde destek sağlamak.

d) Faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla,
Üniversite bünyesindeki akademik birimlerle ve öğrenci kulüpleri ile işbirliği yaparak amaç
doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirmek.

e) Üniversite öğrencilerine yönelik sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri alan-
larında Üniversite ortak seçmeli dersi yerine geçecek, disiplinler arası katılımı gerçekleştiren, sür-
dürülebilir, dönemde sekiz haftanın altına düşmeyecek şekilde düzenli konferanslar düzenlemek.

f) Yukarıdaki maddeye ilave olarak sınırlarını yönetim kurulunun belirleyeceği özel
alanlara yönelik proje, araştırma, rapor, eğitim faaliyeti ve sosyal faaliyetler planlamak.

g) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.
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 aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendi-
sine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması ha-
linde yerine müdür yardımcılarından biri, onun bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu
üyelerinin en kıdemli olanı vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
c) Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
ç) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe

sunmak.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, kamu kurum ve kuru-

luşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil altı kişiden

oluşur. Diğer üç üye; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlen-
dirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle bo-
şalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim
Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt ço-
ğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, Merkez faaliyetleri ile ilgili araştırma, yayın ve

bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma birimleri ve komisyonları kurmak.
e) Kurum içi ve kurum dışına yönelik faaliyetlerin sayısı, süresi ve içeriğine karar vermek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri
MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ihtiyaçlar doğrultu-

sunda, Yönetim Kurulu kararı ve Müdürün koordinatörlüğünde Merkez birimleri kurulabilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,” ibaresi yürürlükten kal-
dırılmıştır.

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

—— • ——
Şırnak Üniversitesinden:

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÜZÜM VE ÜZÜMSÜ MEYVELER UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Üzüm ve Üzümsü Mey-

veler 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, Şırnak Üniversitesi Üzüm ve Üzümsü Meyveler Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2016 29592

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/11/2016 29876

2- 26/2/2017 29991

3- 19/9/2018 30540

4- 6/10/2019 30910

5- 24/11/2019 30958

6- 2/2/2020 31027
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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: Şırnak Üniversitesi Üzüm ve Üzümsü Meyveler Uygulama ve Araştırma

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; üzüm ile üzümsü meyvelerin ıslahı ve yetiştiriciliğini

kapsayan konularda araştırma ve uygulamalar yapmak, modern yetiştirme tekniklerini tanıt-
mak, sonuçlarını üreticilere ulaştırmak, özellikle üzümsü meyvelerin Şırnak bölgesine adap-
tasyon durumlarını araştırmak ve kurulan bu adaptasyon denemelerinden olumlu sonuç alınan
türlerin bölgede yaygınlaşmasını sağlamaktır.  

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üzüm ve üzümsü meyvelerin modern yetiştirme tekniklerinin yetiştiricilere tanıtıl-

ması ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak.
b) Söz konusu meyve türlerinin ıslahı ve yetiştiriciliği hususunda projeler hazırlamak,

yürütmek ve ilgili kuruluşlarca yürütülen projelere katılmak.
c) Üreticilerin bu hususta karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olacak araştır-

malar yapmak.
ç) Üzümsü meyvelerin değişik çoğaltım yöntemleri ile ilgili çalışmalar yürütmek, so-

nuçlandırmak ve uygun olan yöntemi yaygınlaştırmak.
d) Üzüm ve üzümsü meyveler yetiştiriciliği ile ilgili teknik elemanları için kısa ve uzun

süreli eğitim programları ve kurslar düzenlemek.
e) Kırsal alanda üzüm ve üzümsü meyve üretimiyle ilgilenenlere bilgi ve beceri kazan-

dırmak amacıyla, özellikle gençlerin ve kadınların eğitimi hususunda çalışmalar yapmak.
f) Bağ ve üzümsüler ile ilgili konularda kongre, sempozyum, seminer ve benzeri top-

lantılar düzenlemek.
g) Çalışma alanı ile ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yayım materyali olarak kulla-

nılabilecek film, video, kaset, slayt, kitap, haber bülteni ve benzeri materyalleri üretmek, sağ-
lamak ve kitle iletişim araçlarından yararlanmak.

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, Üniversitede Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda

bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten
Müdür, tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim üyeleri
arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
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(3) Müdür, görevi başında bulunmadığında, yardımcılarından veya Yönetim Kurulu
üyelerinden birine vekâlet bırakabilir. Vekâlet, altı aydan fazla olamaz. Müdürün altı aydan
fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak, ça-

lışmalarını denetlemek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektör-

lüğe sunmak.
c) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Rektörlüğe sunmak.
ç) Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan Merkez bütçesini Rektörlüğe sunmak.
d) Uygulama ve araştırma projelerini Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Rektör-

lüğe sunmak.
e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.
f) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak.
g) Rektörlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve dört üye ile birlikte

yedi kişiden oluşur.
(2)  Müdür ve yardımcıları dışındaki dört üye Üniversite öğretim üyeleri arasından Mü-

dürün teklifi ile Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.
(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy

çokluğuyla alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.
b) Uygulama ve araştırma projelerini görüşmek ve karara bağlamak.
c) Bütçe taslağını görüşmek ve karara bağlamak.
ç) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek.
d) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip ileriye yönelik öneriler hazırlamak.
e) Kurulacak araştırma ve çalışma gruplarını belirlemek.
f) Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri karara bağlamak.
g) Araştırma ve proje grupları ile laboratuvar birimlerini oluşturmak ve çalışma esas-

larını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanu-

nun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3753 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3754 
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Karaman 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3758 

—— • —— 
Karaman 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3759 

—— • —— 
Karaman 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3760 

—— • —— 
Karaman 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3761 

—— • —— 
Karaman 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3762 
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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 3683 

—— • —— 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 3684 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
MOBİL TİYATRO SAHNESİ DORSE, SAHNE VE SES EKİPMANLARI 

TEMİN VE YAPIM İHALESİ YAPILACAKTIR 
Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğünden: 

TEKLİFE ÇAĞRI  
MALZEME VE EKİPMAN (MAL) ALIMLARI 

(TEK ZARFLI İHALE SÜRECİ) 
Ülke: Türkiye 
Proje Adı: Sosyal Hayata Uyumun Desteklenmesi Projesi (P171489) 
Sözleşme Başlığı: Mobil Tiyatro Sahnesi Dorse, Sahne ve Ses Ekipmanları Temin ve 

Yapım İhalesi 
Hibe No.: TF0B0894 
RFB Referans No : TR-TRC-229470-GO-RFB 
1. Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü, Sosyal Hayata 

Uyumun Desteklenmesi Projesi’nin giderlerinin karşılanması için finansman temin etmiştir ve söz 
konusu finansman tutarlarının bir bölümünü “Mobil Tiyatro Sahnesi Dorse, Sahne ve Ses 
Ekipmanları Temin ve Yapım” işinin sözleşmeleri kapsamındaki ödemeler için kullanmayı 
düşünmektedir. İhale süreci Dünya Bankası’nın Satın Alma Düzenlemelerine tabi olarak 
gerçekleştirilecektir. 

2. Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü, Mobil Tiyatro 
Sahnesi Dorse, Sahne ve Ses Ekipmanları Temin ve Yapım İhalesi için uygun isteklileri kapalı 
zarf teklif vermeye davet etmektedir. 

3. İhale, Dünya Bankası’nın Temmuz 2016 (Kasım 2017 ve Ağustos 2018 revizyonlu) 
tarihli IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerinde (“Satın Alma Düzenlemeleri”) belirtilen 
şekilde Teklife Çağrı (RFB/NPP) duyurusu yapılarak açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek 
olup Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm isteklilere açıktır. 

4. İlgilenen uygun İstekliler, Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları 
Koordinatörlüğü’nden daha fazla bilgi alabilir ve Mustafa Kemal Mah. 2143. Cd. No: 16 Çankaya 
ANKARA adresinde, mesai saatleri içerisinde 08:00 ile 17:00 saatleri arasında ihale dokümanını 
inceleyebilir. 

5. İlgilenen istekliler, aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak Mobil Tiyatro Sahnesi 
Dorse, Sahne ve Ses Ekipmanları Temin ve Yapım İşi için hazırlanan ihale dokümanını temin 
edebilirler. 

6. Tekliflerin en geç 18.05.2021 tarihi Saat 15:00’e kadar aşağıdaki adrese Türk Kızılay 
Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü Mustafa Kemal Mah. 2143. Cd. No: 16 
Çankaya ANKARA adresi evrak kayıt birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik 
Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Teklifler 18.05.2021 tarihi Saat 15:15’de aşağıda belirtilen adreste Türk Kızılay Toplum Temelli 
Göç Programları Koordinatörlüğü; Mustafa Kemal Mah. 2143. Cd. No: 16 Çankaya ANKARA 
adresinde, İsteklilerin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda 
açılacaktır. 

7. Tüm tekliflerin beraberinde 20.000,00-TL değerinde geçici Teminat Banka 
Mektubunun veya nakit teminat banka dekontu sunulması gerekmektedir. 

8. Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir: 
Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü 
Mustafa Kemal Mah. 2143. Cd. No: 16 
Çankaya ANKARA 
Tel :+90 (312) 203 47 00 
Faks:+90 (312)203 47 24 
e-posta: solmaz.bulut@kizilav.org.tr - murteza.tepe@kizilay.org.tr 
 3749/1-1 
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PERLİT M-2 ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Perlit M-2 alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt No:2021/241335 
1 - İdarenin   
a) adı 
b) adresi 

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
: Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) telefon ve faks numarası : 0 (312) 458 55 00 Faks: 0 (312) 458 58 00 - 458 58 01 
2 - İhale konusu malın  
a) niteliği, türü ve miktarı : 172 ton Perlit M-2 (Süzme Yardımcı Maddesi) 

b) teslim Yeri : Ağrı (6 Ton), Ankara (3 Ton), Burdur (14 Ton), Elazığ (6 
Ton), Erciş (6 Ton), Ereğli (34 Ton) Eskişehir (26 Ton), 
Ilgın (30 Ton), Kars (2 Ton), Kastamonu (8 Ton), Malatya 
(10 Ton), Susurluk (20 Ton) ve Yozgat (7 Ton) Şeker 
Fabrikaları  

c) teslim Tarihi  : Perlitin tamamını veya en az 65 Tonunu 30.07.2021 
tarihine kadar, bakiye miktarları ise en geç 15.10.2021 
tarihine kadar ilgili şeker fabrikaları ambarlarına teslim 
edilecektir. 

3 - İhalenin  
a) yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

 Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 
b) tarihi ve saati : 07.05.2021 Cuma günü, saat 11.00  
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dahil 
TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 07.05.2021 Cuma günü, saat 11.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) 
Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
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BAŞKENTRAY İSTASYONLARINDA BULUNAN YÜRÜYEN MERDİVEN VE 
ASANSÖRLERİN PERİYODİK BAKIM İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE  

SARF MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 2. Bölge Satınalma Servis 

Müdürlüğünden:  
İhale Kayıt Numarası : 2021/229315 
İşin Adı : Başkentray İstasyonlarında Bulunan Yürüyen Merdiven 

ve Asansörlerin Periyodik Bakım İşinde Kullanılmak 
Üzere Sarf Malzeme Alımı 

İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Anadolu Bulvarı üzeri 
b) Telefon ve faks numarası : 312 211 1449-5208781 - 312 520 8949 
c) Elektronik posta adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
   görülebileceği internet adresi : www.tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : BAŞKENTRAY İSTASYONLARINDA BULUNAN 

YÜRÜYEN MERDİVEN VE ASANSÖRLERİN 
PERİYODİK BAKIM İŞİNDE KULLANILMAK 
ÜZERE SARF MALZEME ALIM İŞİ 

b) Teslim [yeri / yerleri] : TCDD Eryaman YHT Gar Binası 
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imza tarihinden itibaren teslim süresi 

yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. Teslim süresi 
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 (on beş) 
Takvim günüdür. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
   Yeterlik Değerlendirmesinin : 
a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu BEHİÇBEY / ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 06.05.2021 - 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler : 
İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri aşağıdaki sıraya göre 

teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartname ekinde belirlenen teklif mektubu, 
f) Şekli ve içeriği şartname ekinde belirlenen geçici teminat, 
g) Şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri, 
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 
k) İş deneyimi istenilmesi halinde iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına 

ilişkin taahhütname, 
l) İdarenin isteyebileceği diğer belgeler: 
İstekli firma temin edilecek zincir yağının üretici firması, yetkili bayisi veya yetkili 

distribütörü olduğuna yönelik belgeleri teklifi ile beraber sunacaktır. 
İstekli firma, yürüyen merdiven zincir yağının teknik şartnamede belirtilen teknik 

özellikleri ve ilgili standartlara uygunluğunu gösteren doküman/katalog/belgeleri teklif zarfına 
koyarak idareye teslim edecektir. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler; 

İstekli; imalatçı firma veya yetkili satıcı olduğuna dair belgeyi idareye ibraz etmek 
zorundadır. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

4.2.1. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi 
gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge 
veya belgeleri sunabilir: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

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

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu 
Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara 

ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
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HDPE POLİETİLEN (PE-100) SU BORULARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
Ç.L.İ. Müdürlüğü Açıkocak Sahasında Kullanılmak Üzere 315 mm ve 225 mm’lik HDPE 

Polietilen (PE-100) Su Boruları Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2021/243466 
1-İdarenin 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 
  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 

ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286 416 2001 Faks: 0286 416 3700  
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet adresi: : www.cli.gov.tr. 
2-İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ç.L.İ. Müdürlüğü Açıkocak sahasında kullanılmak üzere: 
  1300 Metre 315 mm’lik HDPE Polietilen (PE-100) Su 

Borusu 
  520 Metre 225 mm’lik HDPE Polietilen (PE-100) Su 

Borusu Alımı 
b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 
3-İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale 
b) Yapılacağı yer : ÇLİ Müdürlüğü Eğitim (Toplantı) Salonu 
c) Tarihi ve saati : 07/05/2021 Cuma günü saat 11:00 
d) Dosya no : 108-KÇLİ/2021-518 
4-İhaleye ait dokümanlar; ÇLİ Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve ÇLİ Müdürlüğünün “Ziraat Bankası TR88 0001 0003 3832 8725 2750 
41, Halk Bankası TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank TR10 0001 5001 5800 7286 
0732 82” nolu hesaplarından birine KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı, aynı adresten 
temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale tarihinden en az beş gün 
önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 
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ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5-Teklifler 07/05/2021 Cuma günü saat 11.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6-İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7-Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8-İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9-İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat mal alım sözleşmesi 
10-İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir 

11-Bu ihalede kısmi teklif verilemez 
12-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13-Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 
14-Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 
 3801/1-1 

—— • —— 
ÇETİNKAYA-CÜREK TRAFO MERKEZLERİ İÇİN  

ŞALT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No  : 2021/228454 
1- İdarenin : 
a) Adresi  : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 346 2217000 0 346 2237677 
c) Elektronik Posta Adresi  : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
d) İhale konusu malın adı ve miktarı : Çetinkaya-Cürek Trafo merkezleri için 4 kalem 

Şalt malzemesi satın alınması (8 adet Gerilim 
trafosu, 3 adet Akım Trafosu, 4 adet Parafudr, 4 
adet Ayırıcı) 

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

3- Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu’na (3. Kat 325 nolu oda) 
18/05/2021 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen 
yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 113 nolu oda)  

4- İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman 
bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale bürosundan 
temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 3735/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Çorum Belediye Başkanlığından: 
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, 2 adet taşınmaz, 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan 
şartnamesi dahilinde satılacaktır. 

MAH. PAFTA ADA PARSEL MİKTAR m² İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 

AYARIK G33C-20A-1B 2860 3 10660,31 
E:0,40 Yençok:2 kat 

konut alanı 
6.900.000,00.-TL 207.000,00.-TL 

İBRAHİMÇAYIRI G33C-20A-1D 2873 2 4752,61 
E:0,90 Yençok:9,50 

konut alanı 
4.700.000,00.-TL 141.000.00.-TL 

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL 
karşılığında temin edilebilir ve görülebilir. 

İhale Tarihi ve Yeri : 10.05.2021 Pazartesi günü saat : 14.00’da Belediyemiz Turgut Özal 
İş Merkezi 4. Katta bulunan Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 

İsteklilerde Aranan Belgeler :  
A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa 

elektronik posta adresi  
B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri 
C) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil 
gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri  

D) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 
vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri  

E) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)  
F) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki 

teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca 
teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına 
teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her 
ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz  

G) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  
H) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.  
I) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.  
İ) Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma 

yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.)  
*Tekliflerin en geç 10.05.2021 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Belediyemiz Turgut 

Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) 
Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten 
önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri 
şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul 
edilmeyecektir. Keyfiyet ilan olunur. 

İlan tarihi: 26.04.2021 
 3748/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Çalım Cad. No: 27 Siteler / ANKARA 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait yol, içmesuyu, kanalizasyon, 

yağmursuyu ve yeraltı telekom şebekesi inşaatlarından 

müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Elmadağ / ANKARA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 

(Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

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

e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) :  35.420.000 TL 

f) Geçici Teminatı :   1.062.600 TL 

3- İhalenin 

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

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

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

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 20/05/2021- Saat 10.30 

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

kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48/7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 
ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

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

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının 

Çalım Cad. No: 27 Siteler / ANKARA adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve 

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

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

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 3795/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Sağlık Bakanlığından: 

2021 YILI 65-72 YAŞ YENİDEN ATAMA KURASI İLANI 
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1 inci maddesinde “Kamu kurum ve 

kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı 
kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta 
öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık 
Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılır.” hükmüne yer verilmiştir. 

Diğer taraftan mezkur kanunun Ek 17 nci maddesinde “Sağlık Bakanlığı ve bağlı 
kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 
24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile 
hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla yetmiş iki yaşına kadar çalışabilir.” 
düzenlemesine yer verilmiştir. 

Bu çerçevede 23/11/2017 tarih ve 2017/19 sayılı Genelge doğrultusunda, 65-72 yaş 
arasında olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman 
tabiplerin yeniden istihdamının sağlanmasına yönelik olarak yapılacak yerleştirme işlemleri, ilan 
edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. 

A- GENEL ESASLAR 
1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde 

(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet kapısı 
kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır. 

2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. 
3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden 

başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. 
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik 
yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir. 
5) Başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri 

göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih 
yapabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi 
halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 

6) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 05 Mayıs 2021 
Çarşamba - 18 Mayıs 2021 Salı saat 18:00’ a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura 
başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda 
bulunamazlar. 

7) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat 
yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve 
neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir. 

8) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu 
durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış 
olanların başvuruları kabul edilecektir. 

9) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama 
tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır. 

10) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının 
ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır. 

11) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları 
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
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B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR 
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel 

şartları taşımaları gerekmektedir. 
2) Kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce 

Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, (65 yaşını 
doldurmayan hekimler ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilmektedirler.) 

3) 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi 
olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvurabileceklerdir. 

4) Yukarıdaki şartları taşımayanların kura başvuruları kabul edilmeyecektir. 
C-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER 
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların 

atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri 
ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak 
şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. 

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe. 
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya 

olanların atamaları yapılmayacaktır) 
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden 

imzalı dilekçe. 
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet) 
e) Mal bildirim formu. 
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, 

en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli. 
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar 

kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge. 
KURA SONUCU İLAN EDİLEN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN 

ADAYLAR ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM 
EDECEKLERDİR. 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No: 9   06800 

Çankaya/ANKARA 
İletişim: 0 (312) 585 10 00 

2021 YILI 65-72 YAŞ YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ 

SIRA TARİH AÇIKLAMA 

1 
27 Nisan 2021 Salı - 04 Mayıs 2021 Salı  

Saat 18:00’e kadar 
PBS üzerinden başvuruların yapılması 

2 17 Mayıs 2021 Pazartesi 
Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının 

PBS üzerinden ilanı 

3 
17 Mayıs 2021 Pazartesi - 18 Mayıs 2021 Salı  

Saat 18:00’e kadar 

İnceleme sonrası başvuruları ret 
olanların itirazlarının PBS üzerinden 

alınması 
4 21 Mayıs 2021 Cuma İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı 

5 
24 MAYIS 2021 PAZARTESİ 

KURA TARİHİ 

Yeri ve saati  
(https://yhgm.saglik.gov.tr) internet 

adresinden ilan edilecektir. 

6 24 Haziran 2021 Perşembe 
Atamaya esas evrakların son geliş tarihi 

Saat: 18:00 
 3629/1-1 
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Sayıştay Başkanlığından: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 4857 
sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli 
işçi olarak 20 temizlik görevlisi alınacaktır. 

A - GENEL ŞARTLAR: 
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak, 
3. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.  
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkum olmamak, 

5. Kamu kurum  ve  kuruluşlarından  herhangi  bir  sebeple  görevinden  veya  
mesleğinden ihraç edilmemiş olmak 

6. Kamu Kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak. 
7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf 

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

almamış olmak. 
9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan 
adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri 
gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil 
etmeyecektir. 

B - ÖZEL ŞARTLAR: 
1. Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 
2. Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, 
3. En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak, 
4. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet 

ediyor olmak. 
C - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ : 
1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 26/04/2021-30/04/2021 

tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır.  
D - KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ İLE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi ve kura sonuçları www.sayistay.gov.tr 

adresinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin 
adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz. 

2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar 
arasından, 07/05/2021 tarihinde  saat  11:00’de   Sayıştay Başkanlığı   toplantı salonunda  noter  
huzurunda  kura  çekimi  yapılacak  olup,  adaylar  ülkemizi  de  etkisi  altına  alan COVID-19    
salgını    nedeniyle    noter    huzurunda    gerçekleştirilecek    olan    kura    çekimine 
katılamayacaklardır. Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik olması halinde, www.sayistay.gov.tr 
adresinden ayrıca duyurulacaktır. 
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3. 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci 
maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar 
arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4(dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday 
belirlenecektir. 

E – SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 
1. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge 

teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Sayıştay Başkanlığı internet adresinden 
(www.sayistay.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

2. Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış 
beyanda bulunanlar kura listesinden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar 
sırasına göre dahil edilecektir. 

3. Sözlü sınava katılmak üzere sıvan yerine gelecek adaylara COVİD-19 pandemisi 
nedeniyle ateş ölçümü yapılacak ve adaylardan sınav yerine girişlerde HES kodu talep edilecektir. 

F - SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ VE 
ATAMA İŞLEMLERİ: 

1. Noter kurası sonucu belirlenen adaylardan, belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan 
şartları taşıdıkları tespit edilenler, Sayıştay Başkanlığı tarafından sözlü sınava alınacaktır. 

2. Adaylar sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden; genel kültür ve genel yetenek seviyeleri 
ile iletişim becerileri üzerinden toplamda 50 puan ve mesleki bilgi ve becerileri, yürütmekle 
yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun 
olarak da toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.  

3. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sözlü sınava 
katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

4. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5(Beş) işgünü içinde adaylar sınav 
sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak 
birimine yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 
5(Beş) iş günü içinde yapılan itirazlar sonuçlandırılarak, Başkanlığımız internet sitesinde nihai 
karar ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

5. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar asıl 
ve yeterli sayıda yedek aday belirlenecektir. 

6. Atama için niteliklere sahip olmayan adaylar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunan 
adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. 

7. Atanmaya hak kazananlardan yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde 
istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya belgeleri teslim ettiği halde göreve 
başlamayan ve atama şartlarını taşımadığından göreve başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk 
sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

8. Ataması yapılan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş Sözleşmesi 
Sayıştay Başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve 
tazminatsız feshedilebilecektir. 

9. Sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü 
sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Sayıştay Başkanlığı 
(www.sayistay.gov.tr) internet sitesinde ilgililere duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde 
kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ : 
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
İNSAN KAYNAKLARI BİRİM BAŞKANLIĞI 
İnönü Bulvarı No:45 06520 Balgat Çankaya/ANKARA 
0(312) 295 4132 - 0(312) 295 4203 3727/1-1 
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Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen 
kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır. 

Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İdarenin gerek gördüğü 
hallerde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

 
S.
No 

Fakülte Bölüm 
Anabilim Dalı / 

Pr. 
Unvan Der Adet Niteliği 

1 

Teknik 
Bilimler 
Meslek 

Yüksekokulu 

Elektrik ve 
Enerji 

Elektrik Pr. Profesör 1 1 
Doçentliğini Fizik alanında almış 

olmak. 

2 
Mühendislik 

Fakültesi 
Gıda 

Mühendisliği 
Gıda Bilimleri Profesör 1 1 

Doçentliğini Bahçe Bitkileri 
Yetiştirme ve Islahı alanında almış 

olmak. İlgili alanda çalışmaları 
bulunmak. 

3 
Bayburt 
Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 
Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Matematik 
Eğitimi 

Doçent 1 1 
Doçentliğini Matematik Eğitimi 

alanında almış olmak. 

4 
Bayburt 
Eğitim 

Fakültesi 

Bilgisayar ve 
Öğretim 

Teknolojileri 
Eğitimi 

Bilgisayar ve 
Öğretim 

Teknolojileri 
Eğitimi 

Doçent 1 1 
Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi alanında almış 

olmak. 

5 
Uygulamalı 

Bilimler 
Fakültesi 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri 

Doçent 1 1 
Doçentliğini Yönetim ve Strateji 

alanında almış olmak. 

6 
İktisadi ve 

İdari Bilimler 
Fakültesi 

Uluslararası 
İşletmecilik ve 

Ticaret 

Uluslararası 
İşletmecilik ve 

Ticaret 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Pazarlama alanında 
almış olmak. 

7 
İlahiyat 

Fakültesi 
Temel İslam 

Bilimleri 
Hadis 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 
Doktora eğitimini hadis alanında 

tamamlamış olmak. 

 
MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER 
1 - Profesör kadrosu için 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde, Doçent kadrosu için 

2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 2547 sayılı Kanun’un 
23. maddesinde belirtilen şartlara ve 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet 
hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. 

2 - Başvuru dilekçesi (İnternet sayfamızda yayınlanacaktır) 
3 - Özgeçmiş (YÖK Formatında), 
4 - 2 adet fotoğraf, 
5 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin e-Devlet 

(https://www. turkiye .gov.tr / üzerinden) çıktıları (asılları atama olması halinde göreve başlaması 
sonrası talep edilecektir) veya onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı 
gibidir fotokopisi de geçerlidir), 
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6 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca 
denkliğinin onaylandığına dair belge, 

7 - Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim 
Üyesi kadrosuna başvurular için dört (4) nüsha, Profesör kadrosuna başvuranlar için altı (6) nüsha 
dosya, 

8 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir 
değerlendirme formu  

9 - Profesör kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Ölçütleri Yönergesi 9. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu   

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç: 
10 -Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ 

üzerinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak yapanların 
terhis belgesi vermesi gerekmektedir. 

11 -Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi 
bulunmadığına dair beyanı 

12 -Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ 
üzerinden alınacak çıktı) 

13 -Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) 
çalıştığı Kurumlardan veya https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alacakları onaylı ayrıntılı 
Hizmet Belgesi  

14 -Mal bildirim formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf 
içinde) – İnternet Sayfamızda yer almaktadır.  

BAŞVURU YERİ 
Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 

şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.  
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülteye / Yüksekokula şahsen 

veya posta yoluyla yapılacaktır.   
Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır.  
İlanen duyurulur. 3657/1/1-1 

—— • —— 
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemize 
öğretim elemanı alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine 
girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1) Dilekçe (İnternet Sayfamızda yayınlanacaktır) 
2) Özgeçmiş, 
3) https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan diploma notunu gösterir lisans mezuniyet 

belgesi veya Lisans diplomasının onaylı fotokopisi ve onaylı transkript fotokopisi (Gönderdiğiniz 
e-devlet çıktısında diploma notu görünüyorsa, transkripte gerek yoktur.) 
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4) Araştırma Görevlisi kadroları için https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan ilgili 
alanda öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi veya öğrenci olduğu kurumdan alınmış onaylı 
öğrenci belgesi 

5) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 

6) İki adet fotoğraf 
7) ALES Sonuç Belgesinin internet çıktısı 
8) Yabancı Dil Belgesinin internet çıktısı 
Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Son başvuru 

tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki 
gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Sınavlarla 
ilgili sınav yeri ve saati bilgileri, sınav sonuçları ve kazanan adayların atama için başvuru 
evraklarıyla ilgili bilgileri başvurulan Fakültenin internet adresi üzerinden duyurulacak olup, 
adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.  

Önemli Not: Ön Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen tarih mesai bitiminde ilgili 
birimin internet sayfasında duyurular bölümünde yayınlanacaktır. 

 

S.No 
Fakülte 

/MYO 
Bölüm 

Anabilim 

Dalı 
Unvan Der Adet Niteliği 

Ön Değerlendirme ve Sınav 

Sonuçlarının Açıklanacağı İnternet 

Adresi 

2021/0001 

Bayburt 

Eğitim 

Fakültesi 

Yabancı 

Diller Eğitimi 

İngiliz 

Dili 

Eğitimi 

Araştırma 

Görevlisi 
5 1 

İngilizce 

Öğretmenliği 

lisans 

mezunu 

olmak. 

İngiliz Dili 

Eğitimi bilim 

dalında tezli 

yüksek 

lisans 

yapıyor 

olmak. 

https://www.bayburt.edu.tr/tr/egitim-

fakultesi 

 
Araştırma Görevlisi kadroları için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 
bir puan almış olmak gerekir. Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca 
alınacaktır.  2021 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, 
lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri 
yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma 
görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. İdarenin uygun 
gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

SINAV TAKVİMİ 
Başvuru Başlama Tarihi: 26.04.2021 Pazartesi 
Son Başvuru Tarihi: 10.05.2021 Pazartesi 
Ön Değerlendirme Tarihi: 18.05.2021 Salı 
Sınav Giriş Tarihi: 21.05.2021 Cuma 
Sonuç Açıklama Tarihi: 25.05.2021 Salı 3657/2/1-1 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı 
gösterilen şekilde sürekli işçi alımı yapılacaktır. 

UNVAN BİRİMİ ADET YÖNTEM 
Sürekli İşçi (Güvenlik Görevlisi)-

SİLAHSIZ 
Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde 
çalıştırılmak üzere 

12 KURA-SÖZLÜ 

İlan şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve 
şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR İl Müdürlüklerinden / Hizmet 
Merkezlerinden, Hizmet Notalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son 
başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip edilen ilk iş günü sonuna kadar uzatılır. 

GENEL ŞARTLAR 
1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını serbestçe 

yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun 
Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak, 

2-18 yaşını doldurmuş olmak 
3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal 
varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

4-Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında 
devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak. 

5-Askerlik ile ilişiği olmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak) 
6-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
7-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamış olmak. 
8-Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız 

olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. 
9-Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır. 
10-Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve 

ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul 
etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

ÖZEL ŞARTLAR 
Güvenlik Görevlisi: 
1-En az lise veya dengi okul en çok ön lisans mezunu olmak 
2-18-35 yaş arasında olmak 
3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel 

Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, Özel Güvenlik Kimlik (Silahsız) Kartına 
sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması 
gerekmektedir.) 
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4-Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda 
olmak (Aile Hekimi ile belgelendirilmelidir.) Boy uzunluğuna göre kilo orantılı olmalıdır. 

5-İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak 
6-Üniversitemizin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma 

şartlarını kabul etmek (Örn: Yerleşke yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferihisar, Bergama, Foça, 
Urla gibi) 

KURA İŞLEMİ 
Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede 

yer alan başvuru sahipleri arasından, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısının   
4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar 
Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

Kura Çekimi işlemi Noter Huzurunda 11/05/2021 Salı günü saat: 10:30’da DEÜ 
Rektörlüğü - Sürekli Eğitim Merkezi - DESEM 15 Temmuz Şehitler Salonu (Cumhuriyet Bulv. 
No: 144   35210 Alsancak -Konak -İZMİR) adresinde yapılacaktır. 

Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve 
tarihleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca 
yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 
Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge 

teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan 
edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri 
gerekir. 

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 
Kura sonucu belirlenen adaylar için yapılacak olan sözlü sınav, adayların başvurdukları 

hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekte yükümlü olacakları mesleki 
yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunda 100 tam puan üzerinden 
değerlendirilecektir. (İletişim becerisi, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme, istihdam 
edilecek alan ile ilgili mesleki terim ve teknik konular üzerinden değerlendirilecektir.) 

Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar 
asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin 
internet sitesinde ilan edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 
Sözlü sınav sonunda atamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi 

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

Adayların söz konusu belgeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, Kargo veya kurye ile yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini 
teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve 
başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır. 

 3797/1-1 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek 
üzere "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi" ile "31/12/2008 tarih ve 27097 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik" in 8’ inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSS P3 puanının yüzde 70 (yetmiş)'i 
(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate 
alınır.) ile YDS veya YDS için eşdeğerliği  Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınav puanının yüzde 30 (otuz)’unun (YDS veya YDS için eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanı olmayan veya belge ibraz 
etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir pozisyon için 10 (on) 
katı aday belirlenecektir. Rektörlüğümüz tarafından 26.05.2021 – 28.05.2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre ilanda belirtilen 
pozisyonlar için toplam 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Ağ Uzmanı 
Sistem Uzmanı 

1 Kişi (2 katına kadar) 
2 Kişi (2 katına kadar) 

Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır. 
1) GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olması. 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak. (Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara 
başvuru yapabileceklerdir.) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. 
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 
aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek 
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 
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(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript 
belgesi veya eğitim kuramlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.) 

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 
hakları ve diğer hususları kabul etmek. 

2) ÖZEL ŞARTLAR 
Ağ Uzmanı, Tam Zamanlı, 2 Katına Kadar (1 Kişi) 
Ağ uzmanı olarak istihdam edilecek personelin teknoloji entegrasyonu ve mevcut durum 

analizi yapabilmesi, problem çözme yeteneklerine sahip olması, log kayıtlarının takibini ve 
analizini yapabiliyor olması ve yerinde bakım onarım ve destek hizmetleri verebilecek tecrübe 
sahibi olması sözlü/uygulama sınavında sınanacaktır. Bunların dışında belgelendirmek şartıyla 
aşağıdaki tecrübelere sahip olması gereklidir: 

• Ağ altyapısı konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak. 
• DNS,   DHCP   konularına   hakim   olmak,   kurulum,   konfigürasyon   ve   sorun   

çözümleme tecrübelerine sahip olmak. 
• SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik konularında 

tecrübe sahibi olmak. 
• Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall 

donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak. 
• Windows/Linux servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
• Ağ trafiği yönetimi ve optimizasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak. 
• Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak. 
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Sanal Özel Ağ (VPN), VRRP, Dinamik Yönlendirme Protokolleri (OSPF, RIP, BGP vb.), Active 
Directory/LDAP ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak: 
• Kurum ağı kapsamında paket analizi, penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı 

yazılım ayıklama işlemlerini gerçekleştirmiş olmak. 
• Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak. 
• Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve 

uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak. 
• Palo Alto güvenlik duvarı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ağ topolojisi 

geliştirme ve konfigürasyon konularında bilgi ve tecrübesi olmak. 
• Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde 

aktif olarak görev almış olmak. 
• Citrix veya benzeri web uygulama güvenlik duvarı hakkında bilgi sahibi olmak. 
Sistem Uzmanı, Tam Zamanlı, 2 Katına Kadar (2 Kişi) 
Sistem uzmanı olarak istihdam edilecek personelin, teknoloji entegrasyonu ve mevcut 

durum analizi yapabilmesi, problem çözme yeteneklerine sahip olması, dokümantasyona önem 
vermesi ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olması, açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili olarak 
kurulum konfigürasyon sorun çözümleme konularında tecrübe sahibi olması sözlü/uygulama 
sınavında sınanacaktır.  
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Bunların dışında belgelendirmek şartıyla aşağıdaki tecrübelere sahip olması gereklidir: 
• Sistem altyapısı konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak. 
 • Unix/Linux Sunucu İşletim Sistemlerinde en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak. 
• LDAP, DNS, DHCP, File Server, Certification Autorithy (CA) konularına hakim olmak, 

kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak. 
• Tomcat, Apache, Nginx vb. uygulama sunucuları yönetimi konusunda bilgi sahibi 

olmak. 
• POWERSHELL SCRIPTING, bash, phyton scripting konusunda bilgi sahibi olmak. 
• Disk ünitelerinin (Storage) ve yedekleme ünitesi yönetimi konusunda deneyimli olmak. 
• Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), Sanallaştırma yedekleme, Veeam Backup, 

SAN Switch, sanal ağ yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak. 
• Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak. 
• Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağ ve bilişim sistemi içerisinde 

kullanılan politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında çalışmış olmak. 
Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak: 
• Sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak. 
• Kubernetes ve docker teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak. 
• Debian, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Fedora, Ubuntu, Centos işletim 

sistemlerinden en az birinde çalışmış olmak. 
• Linux Shell Scripting bilgisine sahip olmak. 
• LPI, RHCSA veya RHCSE sertifikalarından birine sahip olmak. 
3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER: 
Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak 

pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini 
tamamlaması gerekmektedir. 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece kendisine en uygun alana başvurabilir. Birden 
fazla pozisyona başvuru kabul edilmez. 

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 
alınacaktır. Tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile müracaat edilen alanın 
uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleştirilemez. 

Adayların 2020 KPSSP3 puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. (KPSS 
puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) 

Adayların ÜDS/YDS puanını gösterir belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İlgili 
puanların olmaması durumunda bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen 
ÜDS/YDS dengi puanı gösterir belge taratılarak sisteme yüklenecektir. Belge ibraz etmeyenlerin 
yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir. 

Adayların Yazılım Geliştirme Konularındaki mesleki deneyimine ait kaşe ve ıslak imza 
ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeleri sisteme taratılarak yüklenecektir. (Belgelerin 
doğrulanması için belgeleri imzalayan kişilerin iletişim adresleri de belgelere yazılmalıdır. 
Ayrıca, mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate 
alınır.) 

Adayların başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü 
amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu 
belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekir. 



26 Nisan 2021 – Sayı : 31466 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

Adayların her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren 
belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen 
nitelikler zorunlu şartlardır ve adayların şartları taşıdığını belgelendirmesi mecburidir. 

Adayların detaylı özgeçmişlerini (CV) sisteme yüklemesi gerekecektir. 
Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra görevli personeller tarafından başvuru evrakları on-

line olarak ön kontrole tabi tutulacak eksik veya hatalı evrak yüklenmesi durumunda başvurusu 
red edilecektir. "Başvurularım" ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını 
takip etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Kabul Edildi" ibaresi 
görülmeyen hiçbir başvuru ilgili komisyon tarafından değerlendirilmeye alınmaz. Başvuruları 
reddedilen adaylar eksik belge ve evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar 
başvuru yapabileceklerdir. 

Başvuru işlemleri 26.04.2021 – 10.05.2021 tarihleri arasında yapılır. 
4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan ÖSYM 

tarafından yapılan 2020 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde 
otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen 
adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır.) sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan 
başlanarak,ilan edilen her bir pozisyon için istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on (10) 
katı aday sınava çağrılır. Sıralamaya göre son sırada eşit puana sahip birden fazla aday olması 
durumunda, bu adayların tamamı Sözlü/Uygulamalı olarak yapılacak olan sınava kabul 
edilecektir. 

Başvuru sonuçları başvuru bitim tarihi itibariyle en geç onbeş (15) iş günü içerisinde 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (http://personel.gazi.edu.tr) 
ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Açılan pozisyonlar ile sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak olan aday sayıları aşağıda 
verilmiştir. 

- Ağ Uzmanı 10 (on) Aday 
- Sistem Uzmanı 20 (on) Aday 
5) SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar Sözlü/Uygulamalı 

sınava tabi tutulacaktır. 
Sözlü/Uygulamalı sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. 

Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan 
edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır. Her adaya mesleki 
bilgi, beceri ve yeteneklerini ölçme amaçlı 10 soru sorulacak ve cevapları yazılı ve görüntülü 
olarak kayıt altına alınacaktır. 

Sözlü/Uygulamalı sınav 26.05.2021 – 28.05.2021 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi 
Merkez Yerleşkesinde yapılacaktır. Adayların hangi gün ve hangi saatte Sözlü/Uygulamalı sınava 
katılacağını gösterir listeler sınav tarihinden en az 1 hafta önce Gazi Üniversitesi Personel Daire 
Başkanlığının resmi web sayfasında (http://personel.gazi.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ 
mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

6) SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI VE İŞE BAŞLAMA 
Adayın sınavda başarılı olması için sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan 

alması şarttır.  
Sözlü/Uygulamalı sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar 

sıralanır ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyona göre sıralamalar asil ve 
yedek (asil sayısı kadar) olarak yapılır. 
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Başarılı olan adaylara ait listeler Üniversitemiz internet sitesi www.gazi.edu.tr adresinden 
yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü 
içerisinde tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 
(on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve 
istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır. 

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde 
müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya 
bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (onbeş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul 
edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. 
Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

7) İŞE BAŞLAMA 
Sınav sonucu ilan edilen listede asil olarak adı bulunan adaylar; Kanuni süre içerisinde 

sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak üzere elektronik ortamda 
başvuru formuna eklenen belgelerin asılları ve istenilen belgeler ile birlikte Gazi Üniversitesi 
Rektörlüğü 06560 Emniyet Mahallesi Bandırma Caddesi No:6/1 Yenimahalle/ANKARA 
adresinde bulunan Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. 

8) SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET 
Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir 
ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme 
ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 
istihdam edilenler için 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların 3. maddesinde tespit edilen 
sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 
olacaktır. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme 
yapmaya yetkilidir. 

9) DİĞER HUSUSLAR 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları 

geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir. 
Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde 

müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya 
bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul 
edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında 
işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Özel Şartlar İçin) 
Telefon: 0 (312) 202 22 00 
E-Posta: bidb@gazi.edu.tr 
Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Telefon: 0 (312) 202 24 08 
E-Posta: ozgur.inan@gazi.edu.tr 3721/1-1 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi 
“Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı 
gerçekleştirilecektir. 

Fakülte / 
Enstitü 

Bölüm 
Anabilim 

Dalı/Bilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Açıklama 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Sosyoloji Sosyoloji Profesör* 1 
Sosyal ve Kültürel Antropoloji alanında doçentliğini 
almış olmak. 

Başvuruda Gerekli Belgeler: 
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 
- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi 
- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 
- Fotoğraf (2 Adet) 
- Adli Sicil Belgesi 
- Hizmet belgesi 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek 

lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, 
- Prof., Doç., Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma 

var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden 
oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını 
elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri 
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza 
metnini vermeleri gerekmektedir. 

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 
Belge - İngilizce 

- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak, 

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs 
adresimize “Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm 
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ibn.haldun.edu.tr/ yapılacak olup, 
ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi  : 26.04.2021 
Son Başvuru Tarihi  : 10.05.2021 
 3722/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 

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

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

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

Başvuru Evrakları: 
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan 

duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.) 
2. Üniversitemiz https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından yer 

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

3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi, 
4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı 

veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 
5. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 

Hesaplaması Formu 
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6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu, 
7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname) 
8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet), 
9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 
10. Kimlik Fotokopisi 
11. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını 

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

belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, e-
Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge) 

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

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

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
4. Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. 
5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

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

belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak 
olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai 
bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden 
Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

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

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

9. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 
atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan 
anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 
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10. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 
05.03.2021 tarihli, E.16048 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısıyla bildirilen 
03.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu 
atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama 
gerçekleştirilemeyecektir. 

11. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. 
12. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir. 
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 26.04.2021 
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 10.05.2021 (mesai saati bitimi itibariyle) 
DUYURULUR. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
ANABİLİM DALI UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları PROFESÖR 1 
Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı 
için Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Yan 
Dal Uzmanlığını almış olmak. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları PROFESÖR 1 
Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı için Çocuk 
Romatolojisi Yan Dal Uzmanlığını almış 
olmak. 

Fizyoloji PROFESÖR 1  

Adli Tıp PROFESÖR 1 
Kadın cinayetleri alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

Göğüs Hastalıkları PROFESÖR 1 
İntertisyel akciğer hastalıkları alanında 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Nöroloji PROFESÖR 1 
Nöromüsküler Hastalıklar ve Genetiği 
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi DOÇENT 1 
Deneysel Nazal Septal Perforasyon alanında 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi DOÇENT 1 
Ortognatik cerrahi ve biyomekanik alanında 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Genel Cerrahi DOÇENT 1 
Karaciğer safra yolları ve Pankreas Cerrahisi 
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Medeni Hukuk PROFESÖR 2  

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Fransızca Mütercim Tercümanlık PROFESÖR 1  

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi DOÇENT 1  

Sualtı Kültür Kalıntıları Koruma DOÇENT 1  

FEN FAKÜLTESİ 

Moleküler Biyoloji DOÇENT 1  
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İKTİSAT FAKÜLTESİ 

Siyaset Bilimi PROFESÖR 1 
Türk Siyasi Hayatı ve Toplumsal Hareketler 

alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Uluslararası İlişkiler DOÇENT 1 
Jeopolitik ve Yumuşak Güç alanlarında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Farmakognozi PROFESÖR 1  

Farmasötik Mikrobiyoloji PROFESÖR 1  

Farmasötik Botanik DOÇENT 2  

İŞLETME FAKÜLTESİ 

Muhasebe PROFESÖR 1  

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ 

Lojistik DOÇENT 2  

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Mimarlık PROFESÖR 1 
Mimari Tasarım alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

DEVLET KONSERVATUVARI 

Caz PROFESÖR 1  

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar DOÇENT 1  

Etnomüzikoloji ve Folklor DOÇENT 1  

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği DOÇENT 1  

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

Klinik Onkoloji PROFESÖR 1 

Tümör Patolojisi Bilim Dalı için, Tümör 

Patolojisi alanında Doktora eğitimini 

tamamlamış olmak. 

Temel Onkoloji DOÇENT 1 

Kanser Biyokimyası Bilim Dalı için, Kanser 

Biyokimyası alanında Doktora eğitimini 

tamamlamış olmak. 

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 

Türk Tarihi DOÇENT 1 

Genel Türk Tarihi alanında Doçent unvanını 

almış olup, Çağdaş Türk Dünyası alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi DOÇENT 1 

Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti 

Tarihi alanında bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

 3802/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam 
zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini (profesör 
kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda 
belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri 
gerekmektedir.  

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.  

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosu için:  
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  
• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 
• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.  
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:  
• İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,  
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini 

destekleyen ön çalışmalar sunmak,  
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme 

(Pazarlama) Profesör 2 (*) 11 Mayıs 2021 

İnsani Bilimler ve 
Edebiyat Fakültesi Psikoloji 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Doktora derecesini Klinik Psikoloji 
alanında tamamlamış olmak, bilişsel 
davranışsal terapi alanında 
uzmanlaşmış olmak ve doktora 
sonrası araştırmacı deneyimi olması 

11 Mayıs 2021 

İnsani Bilimler ve 
Edebiyat Fakültesi 

Karşılaştırmalı 
Edebiyat 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

2 

Osmanlı İmparatorluğu'nda Azınlık 
Edebiyatı, Modern Doğu Avrupa 
Edebiyatı (tercihen Rusça odaklı) 
alanlarında karşılaştırmalı araştırma 
profiline sahip olmak 

11 Mayıs 2021 

 (*) i. Uluslararası hakemli dergilerde, chartered ABS kriterlerine göre - 4 veya 4* 
sıralamalı en az 5 yayın (en az 2 tanesi 4* olmak üzere) yapmış olmak, veya - 4* sıralamalı en az 
2 yayın, ve 3 ve üstü sıralamalı dergilerde en az 5 yayın yapmış olmak. 

Yukarda belirtilen 4 ve 4* sıralamalı dergilerden en az 2’si pazarlama alanında olmalıdır. 
ve  
ii. En az 130 akademik başarı puanı almış olmak. Akademik başarı puanı aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır: 
Dergi sıralamalarına göre; 4* sıralamalı dergide her yayın 20 puan, 4 sıralamalı dergide 

her yayın 15 puan, 3 sıralamalı dergide her yayın 10 puan. 
Web of Science veritabanında kayıtlı her bir atıf 0.2 puan. 
Tek yazarlı yayınların yukarda belirtilen puanları 1.20 ile, ilk yazar olarak katkıda 

bulunulan yayınların puanları 1.10 ile çarpılacaktır. 
 3787/1-1 
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Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İÇ DENETÇİ ALIM İLANI 

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu”nun ilgili hükümleri uyarınca Genel İdare Hizmetleri (GİH) Sınıfında, 2 (1. ve 3. 

Dereceli) İç Denetçi kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu kapsamında naklen 

atama yapılacaktır. 

1- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki 

şartları taşımak. 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/B maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

c) Bir kamu kurumunda çalışmakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak. 

d) İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak. 

e) Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç Denetim Koordinasyon 

Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak. 

f) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak. 

g) İç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen diğer şartları taşımak. 

2- BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE YERİ: 

Başvuru başlama ve bitiş tarihi: Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün 

içerisinde (mesai bitimine kadar) başvurular kabul edilecektir. 

Adayların müracaatlarını aşağıda açık adresi bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi 

Personel Daire Başkanlığı’na şahsen ya da posta yoluyla yapmaları gerekmektedir. 

Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Personel 

Daire Başkanlığı’na ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu 

değildir.) 

3- BAŞVURU BELGELERİ: 

1) Başvuru Formu 

2) Kamu İç Denetçi Sertifikası (Posta yoluyla yapılacak başvurularda çalıştığı Kurumdan 

“Aslı görülmüştür.” ibareli ve mühürlü olmalıdır.) (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi 

halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Kurumumuzca tasdik 

edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.) 

3) Lisans diploması, mezuniyet belgesi veya denklik belgesi fotokopisi (İDKK’ya 

sertifika başvurusunda kullanılan belge, posta yoluyla yapılacak başvurularda çalıştığı Kurumdan 

“Aslı görülmüştür.” ibareli ve mühürlü olmalıdır) 
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4) HİTAP Hizmet Belgesi (e-Devletten ya da çalıştığı Kurumdan Onaylı alınacaktır) 

5) Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınacaktır) 

6) Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı arkalı önlü fotokopisi 

7) Vesikalık Fotoğraf (2 Adet) 

8) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınacaktır) 

4- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

-İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde adayların; 

1. Kamu İç Denetçi Sertifikası Puanının %50' si 

2. Yabancı Dil Sınav Puanının %30' nun 

3. Lisans Mezuniyet Notunun (100' lük sisteme göre) %20' sinin 

Sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır. Eşitlik durumunda kamuda 

geçen hizmeti daha fazla olan aday üst sıraya yazılacaktır. Kamuda geçen hizmetlerinin de eşit 

olması durumunda Kamu İç Denetim Sertifikası Puanı yüksek olan aday üst sırada olacak şekilde 

sıralama yapılacaktır. Başvuran adaylara ait sıralama listesi Üniversitemiz kurumsal web sayfası 

(www.artuklu.edu.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. Başvuru sahiplerinin kamu iç denetçi 

sertifikalarının kullanım durumu İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)' ndan teyit edildikten 

sonra sertifikaları kullanılamayacak olan adaylar sıralamadan çıkarılacaktır. Rektörlüğümüzce 

kurulacak bir komisyon tarafından Sertifikası geçerli olan adaylardan kadro adedinin 3 (üç) katı 

kadar aday mülakata çağrılacaktır. 'Mülakata Çağrılacak Aday Listesi', mülakat tarihi, mülakat 

saati ve mülakat yeri yine kurumsal web sayfamızda duyurulacaktır. Rektörlüğümüzce kurulan 

komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar mülakat 

tarihinden sonra en geç 10 iş günü içerisinde www.artuklu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. 

-Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

-Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri Rektörlüğümüz Personel Daire 

Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

5- ATAMA ÖNCESİ İSTENECEK BELGELER: 

1) Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı ya da noter onaylısı. 

2) Lisans Diploması, Mezuniyet Belgesi veya denklik belgesi aslı ya da noter onaylısı 

(Kare Kodlu e Devlet Çıktısı kabul edilecektir.) 

3) Vesikalık Fotoğraf (2 Adet) 

4) Tam Teşekküllü Sağlık Raporu (Devlet Hastanesinden alınacaktır.) 

5) Kamu İç Denetçi Meslek Ahlak Kuralları Formu 

6- BAŞVURU ADRESİ: 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığına 

Nur Mahallesi Diyarbakır Yolu Üzeri 47200 Yenişehir-Artuklu / Mardin  

Tlf: 0482 213 4002 Dâhili:1152 

 3734/1-1 
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Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. 
maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 
Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi 
hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından;  
Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler: 
• Başvuru dilekçesi (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar adresinde bulunan form), 
• Özgeçmiş, 
• Kimlik fotokopisi, 
• Adli Sicil Kaydı, 
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası, 
• Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış 

ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi 
gerekmektedir. ) 

• Yabancı dil belgesi, 
• Yayın listesi, 
• 2 (iki) adet fotoğraf, 
• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet 

üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. 
• e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. 
PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar için: 
Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler 
• Doçentlik Belgesi, 
• Adayların başvurularında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça 

belirtildiği yayın listesi ile doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve 
belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet taşınabilir 
belleği Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için: 
Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler 
• Doçentlik belgesi, 
• Adayların başvurularında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının 

tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 
(dört) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için: 
Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler 
•Adayların başvurularında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının 

tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 
(dört) adet taşınabilir belleği ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. 

Açıklamalar 
1. Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde şahsen yapmalıdır. 
2. Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesine göre başvuru 

şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
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3. Talep edilen deneyimlerin belgelendirilmesi gerekmektedir. 
4. Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, diğer 

adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. 
5. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
6. İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://pdb.samsun.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. 
 

İLAN 

NO 

FAKÜLTE/ 

BİRİM 
BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA 

2021- 

1/1 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik- 

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektrik Tesisleri Profesör 1 1 

Doçentliğini elektrik tesisleri 

alanında almış olup bu alanda 

çalışmaları olmak. 

2021- 

1/2 
Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Üroloji Profesör 1 1 

Doçentliğini üroloji alanında 

almış olup, Tıp ve Sağlık 

Eğiticileri için Eğitici Gelişim 

Programı Sertifikasına sahip 

olmak. 

2021- 

1/3 
Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Aile Hekimliği Doçent 1 1 

Doçentliğini aile hekimliği 

alanında almış olup, erişkin 

aşılama, diyabet, hipertansiyon 

yönetimi ve troid hastalıkları 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

2021- 

1/4 
Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Aile Hekimliği Doçent 1 1 Doçentliğini Aile Hekimliği 

alanında almış olmak. 

2021- 

1/5 
Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Doçentliğini çocuk kardiyolojisi 

alanında almış olmak. 

2021- 

1/6 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Türk Halk 

Edebiyatı 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Türk Halk Bilimi 

alanında almış olup, kültür 

dilbilim konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

2021- 

1/7 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
Yeni Türk Dili Doçent 1 1 

Doçentliğini Yeni Türk Dili 

alanında almış olup, Türkçe söz 

dizimi, anlambilim ve metinbilim 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

2021- 

1/8 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Yeni Türk 

Edebiyatı 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı 

alanında almış olup, Osmanlı- 

Türk Edebiyatında türler ve edebi 

çeviriler konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

2021- 

1/9 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Sosyoloji 
Genel Sosyoloji 

ve Metodoloji 
Doçent 1 1 

Doktorasını sosyoloji alanında 

yapmış olup, sosyal hareketler ve 

Ortadoğu konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 
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2021- 

1/10 

Havacılık ve 

Uzay Bilimleri 

Fakültesi 

Meteoroloji 

Mühendisliği 

Meteoroloji 

Mühendisliği 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 1 

Taşkın modellemesi ve kuraklık 

analizi konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

2021- 

1/11 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi ve 

Finans 
İktisat Teorisi 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Yüksek Lisans ve Doktorasını 

iktisat alanında yapmış olup 

bankacılık ve finansal piyasalar 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

2021- 

1/12 
Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 1 

Vazospazm tedavisiyle ilgili 

çalışması olup, deney hayvanları 

kullanım sertifikasına sahip 

olmak. 

2021- 

1/13 
Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Göz Hastalıkları 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 1 

Vitreoretinal cerrahi alanında 

deneyimli olmak. 

2021- 

1/14 
Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 1 

Laparoskopik ve jinekolojik 

cerrahi alanında deneyimli, 

yüksek riskli gebelikler ve 

infertilite konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

2021- 

1/15 
Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 1 

Spor cerrahisi alanında en az 

on yıllık deneyim sahibi olup 

biyomedikal alanında çalışması 

olmak. 

2021- 

1/16 
Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 1 

Omurga cerrahisi yeterlilik 

sertifikasına sahip olup, 

antropometrik çalışması olmak. 

2021- 

1/17 
Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Üroloji 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 1 

Stereolojik teknikler konusunda 

çalışmaları olmak. 

2021- 

1/18 
Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Nükleer Tıp 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 1 

Karaciğer tümörlerinde TARE 

redavisi uygulamalarında en 1 yıl 

deneyim ve sertifika sahibi olup, 

alanıyla ilgili çalışmalar yapmış 

olmak. 

2021- 

1/19 
Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Radyoloji 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
3 1 

Menisküs ve kas iskelet sistemi 

sonoelastografisi konularında 

SCIE dergilerde ilk isim 

çalışması olmak. 

2021- 

1/20 
Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Farmakoloji 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
3 1 

Eczacılık lisans mezunu olup, 

parkinson hastalığında 

epigenetik konusunda çalışmaları 

bulunmak. 

 3707/1-1 
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Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı Akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili 
maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında 
Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 
Atama Kriterleri Yönergesi” uyarınca Doçent alınacaktır. 

- Doçent adayları; Başvuru dilekçesinin ekine; 2 (iki) adet fotoğraf (Son altı ay içinde 
çekilmiş), Nüfus cüzdan fotokopisi/T.C. kimlik kartı fotokopisi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, 
Doçentlik belgelerinin e-Devlet çıktıları (asılları atama aşamasında talep edilecektir.), Erkek 
adaylar için askerlik belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir), Adli Sicil 
Kaydı (Konu kısmı “Resmi Kurum” olarak seçilerek e-Devletten alınacaktır.), YÖK Formatında 
Özgeçmiş ve Yayın listesi, Yabancı dil sınav sonuç belgesi, Hizmet Belgesi (naklen veya yeniden 
atanacak adaylar için) (Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan onaylı belge veya e-Devletten alınan 
kare kodlu HİTAP Hizmet Dökümü), Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden 
Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel 
eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine 
gönderilmek üzere elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Şırnak 
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

-Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav 
takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet 
sayfasından(www.sirnak.edu.tr) yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca 
yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

İLANEN DUYURULUR 
Başvuru Başlama Tarihi: 26.04.2021 
Başvuru Bitiş Tarihi: 10.05.2021 Mesai Bitimi 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI 

 3766/1-1 

İLAN NO BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN ADET DER. AÇIKLAMA 

ÖÜ2021/04 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme 

Yönetim ve 
Organizasyon 

Doç. 2 1 

Doktorasını İşletme Alanında 
yapmış olup, Doçentliğini 
Yönetim ve Strateji Alanında 
almış olmak. 

ÖÜ2021/05 
Turizm ve Otel 

İşletmeciliği 
Turizm 

İşletmeciliği 
Turizm 

İşletmeciliği 
Doç. 2 1 

Doktorasını Turizm İşletmeciliği 
Alanında yapmış olup, 
Doçentliğini Turizm Bilim 
Alanında almış olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Anadolu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sakarya Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

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

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Şırnak Üniversitesi Üzüm ve Üzümsü Meyveler 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.




