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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE 

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye

İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esas-

ları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygula-

ma 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.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

3 Mayıs 2021
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Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulunca işletmeyi idare et-

mek 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 bu-

lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla

aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetleri

yapmak.

b) Plan, fizibilite çalışması, analiz, model denemeleri, bilgi işlem hizmetleri, iş değer-

lendirilmesi, danışmanlık, eğitim organizasyonu, bakım ve onarım yapmak, bunlara ilişkin her

türlü raporları hazırlamak.

c) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak.

ç) Hasta muayene ve tedavisini yapmak ve bunlarla ilgili tetkik, tahlil, ve araştırmaları

yürütmek, bakım ve hizmet üretimi ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak, açılmış ve açıla-

cak olan her türlü sağlık hizmetleriyle ilgili yataklı ve yataksız kuruluşlar ile geçici kuruluşları

işletmek.

d) Seminer, konferans, panel, sempozyumlar düzenlemek, her seviyede kurslar açmak.

e) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmet

üretmek, pazarlamak ve satmak.

f) Her türlü basım ve yayım işlerini yapmak.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
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(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi 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 50.000- (Elli 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) 28/10/1999 tarihli ve 23860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz

Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Gedik Üniversitesinden:
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ BANGLADEŞ ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi Bangladeş Ça-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Bangladeş Çalışmaları

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Gedik Üniversitesi Bangladeş Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi ile Bangladeş’teki kamu

ve özel sektör kuruluşları ve Bangladeş’in yurt dışındaki misyonları arasında ulusal ve ulus-
lararası nitelikte, ekonomik, sosyal, teknolojik, sanayi ve ticaret alanlarında bilimsel araştırma,
uygulama, eğitim-öğretim, sosyal etkinlikler ve diğer etkinlikler aracılığı ile uluslararası iliş-
kileri ve iş birliğini geliştirmek ve talep durumunda ilgili resmi ve özel kuruluşlara yardımcı
olmak ve onlarla iş birliği içinde çalışmak ve etkinlikler düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amacına giren konularda araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yap-

mak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları
desteklemek.

b) Bangladeş’teki üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Üniversite arasında
bilimsel, kültürel, ekonomik ve sosyal iş birliğinin gelişmesini teşvik etmek; bu amaçla lisans,
yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası araştırmacıların ve öğretim elemanları
ile iş insanlarının ve profesyonellerin ülkeler arasındaki hareketliliğinin artmasına katkıda bu-
lunmak.

c) Bangladeş’in dili ve kültürünün eğitimini vermek, bu eğitimin geliştirilmesini ve bu
konudaki araştırmaları teşvik etmek.
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ç) Bangladeş’te eğitim almak isteyen kişilere danışmanlık hizmeti vermek.
d) Merkezin amaçları arasına giren konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde

danışmanlık hizmetleri vermek; kurslar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sem-
pozyumlar düzenlemek; sergi, müsabaka ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

e) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım, gösteri, festival, müsabaka gibi etkinlikler yapmak
veya bu etkinliklere katkıda bulunmak.

f) Merkezin çalışma alanı ile ilgili dokümantasyon temini için gerekli girişimleri yap-
mak.

g) Amaçları doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla ortak
projeler geliştirmek, gerçekleştirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt
dışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak.

ğ) Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanlara uzmanlık kazandırmak amacıyla eğitim
ve ilgili mevzuatı çerçevesinde sertifikalı veya sertifikasız öğretim programları düzenlemek.

h) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla
iş birliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayımlarda bulunmak.

ı) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı
uzmanlardan yararlanmak.

i) Üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, Merkezin faaliyet konularında
araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

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, üç yıllık süreyle Mütevelli Heyetin görüşü alınarak Rektör

tarafından görevlendirilir. 
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıların

gündemini hazırlayarak toplantılara başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını

belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak ve yazışmaları yapmak.
ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Mütevelli Heyete sunmak.
d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili Bangladeş’teki kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek,

Merkezin faaliyet, konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve ulus-
lararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitede görevli öğ-

retim elemanları ve/veya Bangladeş ile ilgili kurum ve kuruluşlardan ve STK’lar arasından
Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilecek dört üye ile beraber toplam beş üyeden
oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. 
(3) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı

üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Uygulama ve araştırma projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek; ve görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite
birimlerini belirlemek.

ç) Danışma Kurulu üyelerinin seçimini yapmak.
d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını be-

lirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak.
e) Yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunda Üniversite içinden ve dışından Merkezin faaliyet

alanlarında çalışan, bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek en
az beş en fazla yedi kişi Rektör tarafından görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere olmak üzere, Müdürün daveti üzerine Müte-
velli Heyeti Başkanının Başkanlığında çoğunluk aranmadan toplanır.

(4) Müdür, Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır. 
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir, Merkezin

amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunur, bu projelerin gerçekleştirilmesine
yönelik fikirler oluşturur ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur.
Faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeler
önerebilir. Danışma Kurulunun öneri kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifika programları
MADDE 14 – (1) Merkez, ilgili mevzuatı çerçevesinde sertifika programları açabilir.

Sertifika programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca hazırlanıp
Mütevelli Heyetinin onayına sunulur.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İzmir Ekonomi Üniversitesinden:
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2020 tarihli ve 31347 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İzmir
Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (ç) bendinde yer alan “bilimsel hazırlık programı için dört yarıyılı” ibaresi “bilimsel
hazırlık programı için iki yarıyılı” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Mücbir sebepler dışında, öğrencinin veya öğrencinin tez danışmanının, tez danış-

man değişikliği talepleri, yüksek lisans programları için en geç öğrencinin tez dersine kayıt-
landığı ikinci dönemin sonuna kadar, doktora programları için en geç öğrencinin tez dersine
kayıtlandığı dördüncü dönemin sonuna kadar yapılabilir. Tez danışman değişikliği, gerekçesi
ile birlikte EABD Başkanının onayı sonrasında EYK tarafından karara bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve
EYK kararı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.  

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a)  Not ortalamasına katılan ve İEÜ/Yerel kredisi olan derslerden, yüksek lisans öğ-
rencisinin en az CC, doktora öğrencisinin en az CB harf notu alması gerekir. Harf notlarının
katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları ile bu notların statüsü aşağıda gösterilmiştir:

Yüksek Lisans Doktora 
Harf Notu Katsayı Puan Öğrencisi İçin Öğrencisi İçin

AA 4,00 90-l00 Geçer Geçer
BA 3,50 85-89 Geçer Geçer
BB 3,00 80-84 Geçer Geçer
CB 2,50 75-79 Koşullu Geçer Koşullu Geçer
CC 2,00 70-74 Koşullu Geçer Başarısız-Kalır
DC 1,50 65-69 Başarısız-Kalır Başarısız-Kalır
DD 1,00 60-64 Başarısız-Kalır Başarısız-Kalır
FD 0,50 50-59 Başarısız-Kalır Başarısız-Kalır
FF 0,00 49 ve aşağısı Başarısız-Kalır Başarısız-Kalır ”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü cüm-
lesinde yer alan “üç gün” ibaresi “üç iş günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(5) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan

ders başarı notuna ilişkin hükümler 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi öncesinde bi-
limsel hazırlık programı dersi alan öğrenciler hakkında uygulanmaz.  Dördüncü fıkra kapsa-
mında bilimsel hazırlık programı dersi alan yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu prog-
rama başlayabilmesi için 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde aldığı bilimsel ha-
zırlık programı derslerinin tümünü en az DD harf notuyla, beşinci fıkra kapsamında bilimsel
hazırlık programı dersi alan doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi
için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CC harf notu ile tamamlaması gerekir.

(6) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki dönem sonu
başarı notları, öğrencinin yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmasına bakılmaksızın, 2020-
2021 öğretim yılı güz döneminde alınan lisans dersleri için en az DD, yüksek lisans dersleri
için en az CC, doktora dersleri için en az CB olarak uygulanır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/12/2020 31347
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Kayseri Üniversitesinden:

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM ÇALIŞMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kayseri Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uy-
gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kayseri Üniversitesi Turizm 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KATAMER): Kayseri Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araş-

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

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; başta Kayseri ve civarı olmak üzere tüm Kapa-
dokya Bölgesinde ve ülkemizde turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, Üniversitenin
ilgili akademik birimlerinin iş birliği ile yurt içi ve yurt dışında turizm ile ilgili her alanda araş-
tırmalar ve uygulamalar yapmak, bu konularda kongreler, sempozyumlar ve seminerler düzen-
lemek, projeler geliştirmek, turizm alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, üniver-
site-sektör iş birliğini geliştirmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kayseri ve civarı başta olmak üzere tüm Kapadokya Bölgesi ile ülkemizin ulusal ve

uluslararası platformlarda tanıtımına akademik düzeyde katkılar sunmak, yurt içindeki ve yurt
dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak.
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b) Turizm alanında ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, kongre, sempozyum, pa-
nel, sergi ve her türlü bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve eğitim seminerleri düzenlemek ve bu
tür etkinliklere katılmak.

c) İlgili mevzuat çerçevesinde, kamu ve özel kuruluşlara turizm alanında danışmanlık
yapmak, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.

ç) Öğrencilerin turizm ile ilgili konularda yaptığı yüksek lisans ve doktora çalışmalarına
destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek. Bu öğrencilere yö-
nelik seminerler düzenlemek.

d) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmalarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

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

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör
tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rek-
tör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının görevi de sona erer. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Danışma Kurulu ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.
d) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü

aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ile Müdür
tarafından önerilen Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından gö-
revlendirilen dört üye olmak üzere en az altı en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üye-
lerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin
herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendi-
rilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Oy çokluğu ile
karar alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.
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b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve
eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında Üniversiteye bağlı birim-
lerden veya Üniversite dışından merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan ki-
şiler ile istekleri halinde kamu ve özel sektör kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri
arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu
yılda en az bir defa Müdürün daveti ile toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri: 
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama

etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.
b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulun-

mak.
c) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda

görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt çalışma birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulan-
ması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma bi-
rimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona
erer.

(2) Alt çalışma birimleri için Merkezde laboratuvar, atölye, mekân ve/veya personel
tahsis edilebilir.

(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürü-
tülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve
onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. 
Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER 

SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner

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

(2) Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri 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: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri  Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunca işlet-

meyi 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, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı

ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıda belirtilen
faaliyetlerde bulunur:

a) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar, biyomedikal birimlerde ve atölyelerde,
insan, hayvan, bitki ve her türlü madde, malzeme üzerinde yapılacak her çeşit muayene, analiz,
deney, tahlil, ameliyat, ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım, üretim ile ilgili
iş ve benzeri hizmetler yapmak, bu amaçla yataklı-yataksız, sabit, geçici, gezici sağlık tesisleri
işletmek ve sağlık bilimleri ve çevre ile ilgili eğitim programları düzenlemek.

b) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından talep edilecek konularda, bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma,
uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, toplantı, seminer, konferans, panel ve sempozyumlar
düzenlemek, kurslar açmak ve sınavlar yapmak.

c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak
üzere iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazar-
lamak ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak.
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ç) Sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda ra-
porlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

d) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat ve benzerlerinin üre-
tim, bakım ve onarımını yapmak.

e) Bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.
f) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz ve ölçümler yap-

mak.
g) Üniversitenin eğitim-öğretim ve uygulama faaliyeti ile ilgili her türlü basım ve yayım

hizmetlerini yapmak.
Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi 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) TL’dir.

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) 10/3/2019 tarihli ve 30710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kü-
tahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük

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

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YAŞLI SAĞLIĞI VE BAKIMI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağ-

lığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve

Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; yaşlı sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve yaşlı

bakımı alanında ulusal ve uluslararası politikaların belirlenmesine katkı vermek, yaşlı sağlığı
konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, yaşlı sağlığı ve hastalıkları ile ilgili epidemiyo-
lojik ve bilimsel araştırmalar yapmak, organizasyonlar düzenlemek, yaşlı sağlığı ve bakımı
alanında iş birlikleri yaparak projeler geliştirmek ve yürütmek, yaşlı sağlığı ve bakımı alanın-
daki çalışmaları gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin yaşlı sağlığı ve bakımı alanında ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş

birliği ile yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yaşlı sağlığı ve yaşlı bakımına ilişkin
politikaların oluşturulmasına ve planların uygulanmasına katkı sağlamak.

b) Muğla ilinde yaşlı nüfusa ilişkin demografik, sağlık ve hastalık göstergelerini izle-
mek, sağlıklı yaşlanmak için programlar oluşturmak ve uygulamak.
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c) Yaşlı sağlığı, hastalıkları ve yaşlı bakımına ilişkin epidemiyolojik ve bilimsel araş-
tırma ve uygulamalar yapmak, projeler geliştirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapmak.

ç) Üniversitenin ilgili birimleri ve ilgili ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbir-
liği yapmak suretiyle, bu alanda öğrenci, öğretim elemanı ve diğer personelin eğitilmesine yar-
dımcı olmak.

d) Yaşlı bireylerin evde ya da kurumda bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalı eğitim programları düzenlemek. 

e) Yaşlı sağlığı, hastalıkları ve bakımı alanında sağlık çalışanlarına, hastalara ve ailele-
rine farkındalığı artırıcı eğitimler vermek.

f) Yaşlı sağlığı, hastalıkları ve bakımı alanında kurs, kongre, konferans, çalıştay, sem-
pozyum, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve bu tür faaliyetlere Merkez adına katıl-
mak.

g) Yaşlı sağlığı, hastalıkları ve bakımı konusunda toplumu bilinçlendirmek için çalış-
malar yapmak, yaşlı sağlığı, hastalıkları ve bakımı hakkında aydınlatıcı bilgilerin kamuoyunda
paylaşılması amacıyla dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite

öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tek-
rar görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları
ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görev süresi sona erdiğin-
de, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idari işlerini yürütmek.
b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıların

gündemini hazırlamak.
d) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçe-

vesinde uygulamak.
e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri Rektörlüğe teklif etmek.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra

Rektörlüğe sunmak.
g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı/yar-

dımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim ele-
manları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen
üyeler ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni
üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine
olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek

karar almak.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevi
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin çalışmaları ile

ilgili kamu, özel kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-
rafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok 15 üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda görüş bildir-
mektedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personelce karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte 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 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR AİLE 

İŞLETMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürdürüle-

bilir Aile İşletmeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim

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

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürdürülebilir Aile

İşletmeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SAİM): Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürdürülebilir Aile İşletmeleri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; aile işletmelerinin girişimcilik özelliklerini, kültürel

değerlerini, iç ve dış çevre unsurları ile etkileşimlerini, yaşadıkları temel sorunları sistematik

biçimde incelemek, ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ülkemizde aile işletmelerinin (küçük, orta, büyük ölçekli) sürdürülebilirlik kazan-

ması için mevcut koşulları inceleyerek yaşanan sorunları tespit etmek ve sorunların çözümü

için öneriler geliştirmek.
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b) Aile işletmelerinin sürdürülebilirlikleri ve bu alanda faaliyet gösteren kurum ve ku-

ruluş personelinin gelişimi konusunda seminerler, konferanslar, söyleşiler, eğitimler düzenle-

mek.

c) Küçük aile işletmelerinin orta ve büyük ölçekli işletmelere geçiş sürecinde yaşanan

değişimin yönetilmesine dair sorunları tespit etmek.

ç) Aile işletmelerinde uygulanan işletmecilik kültürünün temel özellikleri ile bu kültü-

rün nesiller arasındaki geçiş sürecini incelemek.

d) Ülkemizde aile işletmelerinin gelişimi ve sürdürülebilirliği ile ilgili Üniversite kü-

tüphanesi bünyesinde veri tabanı oluşturmak.

e) Aile işletmeleri konusunda çalışan yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve  kuruluşlarla

iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin ilgili anabilim dallarında görev yapan öğretim

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

tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin ilgili anabilim

dallarında görev yapan öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-

revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda

yardımcısını vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni

bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi kendiliğin-

den sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Merkezi temsil

etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektöre sun-

mak.

d) Merkezin personel ihtiyacını gerekçeleriyle birlikte Rektöre sunmak.

e) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirilecek

danışman ve uzmanları Rektörün onayına sunmak.
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Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Merkezin faaliyet ala-

nıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Herhangi
bir nedenle üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye
görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa ve/veya gerekli hal-
lerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit
olması halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Araştırma projeleri üretmek, bu alandaki proje tekliflerini değerlendirmek.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek ve ça-

lışma programını değerlendirmek.
ç) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans gibi faaliyetler düzenleme konusunda

Müdüre yetki vermek.
d) Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurt içi ve yurt dışı

burs temin etmek üzere girişimlerde bulunmak.
Danışma Kurulu ve görevi
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanıyla ilgili alanlarda

çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde kamu ve özel sektör
kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlar arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör ta-
rafından üç yıl için görevlendirilen dokuz üye olmak üzere toplam on üyeden oluşur. Görev
süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere ve/veya gerekli hallerde olağanüstü olarak ço-
ğunluk şartı aranmaksızın toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri, oy hakları olmaksızın Danışma
Kurulu toplantılarına katılabilirler. 

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanıyla ilgili değerlendirmeler ya-
parak görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

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

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3935 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3941 

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

 
 3873 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4031 

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

 
 4032 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3997 

—— • —— 
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3893 
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Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3992 

—— • —— 
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3993 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

7 ADET KOMBİ FIRIN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 7 adet 

kombi fırının teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 

2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 
3- Teklifler, 26/05/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler daha sonra 
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 4052/1-1 
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RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI 35 YIL SÜRELİ KİRALAMA  
İHALESİ YAPILACAKTIR 

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 5737 sayılı Vakıflar 

Kanununun 20. maddesi, Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya 
Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24-(1)/a maddesi gereği “Açık 
Teklif Yöntemi” ile Vakıflar Meclisinin 22.03.2021 tarih ve 132/133 no.lu kararı gereği 35 
(otuzbeş) yıl süreyle restorasyon karşılığı kiralama modeli çerçevesinde ihaleye çıkarılmıştır. 

İLİ  : İZMİR 
İLÇESİ  : KONAK  
MAHALLE  : AHMETAĞA  
CİNSİ  : HAN 
İMAR DURUMU  : TİCARET  
ALANI  : 3.547,11 m2  
ADA NO  : 214 PARSEL NO : 1 
VAKIFLAR MECLİSİ KARAR  
TARİH ve NO’SU  : 22.03.2021 - 132/133 
TAHMİN EDİLEN BEDEL  :14.966.052-TL,00-KRŞ (ondörtmilyondokuzyüz altmış 

altıbinelliikitürklirası) 
GEÇİCİ TEMİNAT : 448.981-TL,56-KRŞ (dörtyüzkırksekizbindokuz yüz 

seksen birtürklirasıellialtıkuruş) 
İHALE TARİHİ VE SAATİ  : 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü ve saat 14:00 
İŞİN ADI  : “İzmir İli, Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesinde 

bulunan, mülkiyeti Kaplan Mustafa Paşa Vakfı’na ait, tapunun 214 ada, 1 no.lu parselinde kayıtlı 
taşınmazın ticaret fonksiyonuyla kullanılmak üzere 35 (otuzbeş) yıl süreyle restorasyon veya 
onarım karşılığı kiralanması işi”  

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 22.03.2021 
tarih ve 132/133 no.lu kararına istinaden; 

Söz konusu taşınmazın;  
1. İşin süresinin yer teslim tarihinden itibaren başlamak üzere 2 (iki) yıl inşaat süresi de 

dahil olmak üzere toplam 35 (otuzbeş) yıl olması, 
2. Kira bedelleri yer teslim tarihinden itibaren başlamak üzere ; 
a) İlk yıl aylık 10.000,00-TL, 
b) 2. yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında arttırılması, 
c) 3. yıl aylık 100.000,00-TL + önceki 2. yılın TÜFE artışı -TL kira alınması,  
d) 4. yıldan 35. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında 

arttırılması, 
3. Yüklenici tarafından ihaleye konu taşınmaz ile ilgili her türlü revize projesi ve 

detayların hazırlanması ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, yapı planında yapılacak 
her türlü değişiklikler için İdaremizin onayı alınarak bina ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınması, 
zemine ilişkin önerilecek tahkim, konservasyon ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere 
tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, projeye uygun olarak inşaat imalatlarının tamamlanması, tüm 
finansmanın sağlanması, İdarece onaylanmış iş programına göre işin bitirilmesinin ardından yapı 
kullanma izin belgesinin alınması, binanın/tesisin faaliyete açılması, 

4. İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmaz tahliye 
edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların idareye 
gelir kaydedilmesi, 35.yılın sonunda yüklenici tarafından tesisin bakımlı ve kullanılabilir şekilde, 
hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan her halükarda İdarenin tasarrufuna terk edilmesi, 

5. Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, 
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6. Taşınmazın, yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar şantiye hizmetleri dışında 
hiçbir şekilde kullanılmaması, ayrıca yer teslim tarihinden inşaatın tamamlanmasına kadar geçen 
süre içerisinde taşınmazlarda gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunulmaması, 

7.  İhale ilan bedelinin, sözleşmeden önce yüklenici tarafından İdaremize ödenmesi, 
8. Sözleşme imzalandıktan sonra, taşınmazın imar durumunda meydana gelebilecek 

değişiklik nedeniyle veya başka nedenle toplam inşaat alanının artması durumunda aylık kira 
bedelinin de aynı oranda arttırılması, zorunlu nedenlerle toplam inşaat alanının azalması 
durumunda kira miktarlarında ve ödeme planında bir değişiklik yapılmaması, ancak bu zorunlu 
azalma nedeniyle toplam inşaat alanının %25 veya daha yüksek oranda eksilmesi durumunda 
tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilmesi, kira ödemeleri ve inşaat 
taahhüdünün yerine getirilmemesi durumunda sözleşmenin İdarece tek taraflı feshedilmesi, 

9. Yüklenicinin talep ettiği ve Bölge Müdürlüğünün uygun gördüğü proje değişikliği 
fonksiyon değişikliğini de içeriyorsa, Bölge Müdürlüğümüz tarafından taşınmaz için ekspertiz 
raporu hazırlatılarak kira miktarının (ihale sonucu oluşacak kira bedeli alt limit kabul edilmek 
üzere) yeniden tespit ettirilmesi ve tüm masrafların yüklenici tarafından karşılanması 

10. Tüm projelerin (konservasyon, mimari, statik, rölöve, elektrik, mekanik vb.) 
bedellerinin meslek odalarınca belirlenen tarife bedellerinden az olmamak üzere proje müellifine 
sözleşmeden önce yüklenici tarafından defaten ödenmesi, 

11. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım 
olması halinde %45’e kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi (önceden 3194 sayılı İmar 
Kanunu’na istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla) terk oranının %45’in üzerinde 
olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil 
edilmesi. 

Kayıt ve şartlarıyla, söz konusu taşınmaz, Vakıflar Meclisinin 22.03.2021 tarih ve 
132/133 no.lu kararına istinaden; 2 (iki) yıl inşaat süresi dâhil toplam 35 (otuzbeş) yıl süre ile 
restorasyon karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır. 

İhaleye iştirak edecek istekliler; 
1-  İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR 

adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce 
oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No:4 
Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında mesai 
saatlerinde görülüp 150 TL karşılığında temin edilebilir. 

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. ve 7. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda 24.05.2021 tarih ve saat 
14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

İç zarf ihale şartnamesinin 11.1- 11.2 maddelerinde açıklanan teklif mektubunu içerir 
(Ek:8). İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır ve yapıştırılan 
kısmı istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. 

Dış zarf, iç zarfı ve ihale şartnamesinin 6.maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir: 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 



3 Mayıs 2021 – Sayı : 31473 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 

 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.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 sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi (Ek:3)  

g) Tahmin edilen bedelin %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış (A) veya (D) grubu müteahhitlik karnesi (Mimar olup 
(B) grubu karnesi olanlar; karnelerindeki yazılı tutarın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
katsayılarıyla güncellenen değerinin 1/2'sini aşmayan büyüklükteki ihalelere katılabilirler) veya 
son 15 yıl içerisinde restorasyon veya onarım işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 
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İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
restorasyon/onarım işlerinin bulunmaması halinde; işi (restorasyonu/onarımı) şartnamenin 27. 
maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe 
uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde 
öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık 
Durum Formu (Ek:6), 

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, örneğe uygun Yer Görme Formu 
(Ek:7), 

l) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
m) Herhangi terör örgütüyle (PKK, PDY vb.) bağı bulunmadığını, bulunduğu takdirde 

herhangi bir hak iddia etmeyeceğini ve sözleşmenin feshedileceğine dair taahhütname (Ek:11) 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 
vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 24.05.2021 tarih ve 
saat 14.00’e kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 
bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, 
damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 
tespitte serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 3606/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Avaz Eğitim, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
VAKFEDENLER: Süleyman SANCAK, Hüseyin TOLU, Hilmi ESKİLER, Uğur Serhan 

ÖZCAN. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.04.2021 tarihinde kesinleşen 16.03.2021 
tarihli tashih şerhli 30.11.2020 tarihli ve E:2020/512, K:2020/802 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türk Devlet ve Millet geleneğine uygun olarak milli-manevi değerlere 
saygılı, insan ve çevreyi seven/saygı gösteren, fikir ve beden sağlığı içerisinde tarih-kültür-
medeniyet şuuruna sahip ve bu şuurdan aldığı ışıkla/ilhamla çağının gereklerini yerine getiren, 
yarına yüksek vizyonlu bir projeksiyon ile bakabilen, milletimize ve insanlık değerlerine artı 
değer katan, ilim ve irfan sahibi, fikri ve vicdanı hür, şahsiyet sahibi, yenilikçi, çalışkan, ahlaklı, 
hoşgörülü, demokratik ilke ve değerleri benimsemiş insanlığa faydalı nesillerin yetişmesine 
yardımcı olmak… ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL(SeksenbinTürkLirası) 
YÖNETİM KURULU: Süleyman SANCAK, Hüseyin TOLU, Hilmi ESKİLER, Uğur 

Serhan ÖZCAN. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mehmetçik Vakfı’na devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 4027/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Jandarma Mensupları Şehit Gazi ve Aileleri Vakfı (JANVAK) 
VAKFEDENLER : Savaş KARABALİ, Mehtap BOLAT. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: ANTALYA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Antalya 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/04/2021 tarihinde kesinleşen, 11/12/2020 
tarihli ve E:2019/5, K:2020/290 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Bütün jandarma mensupları, emeklileri, şehitleri, malül, gazi ve 
aileleri arasında sosyal ve kültürel bağların kuvvetlenmesi, muvazzaf, emekli, şehit malül ve 
gazilerin özlük ve sosyal haklarının takip edilmesi ve yakınlarına vakfın imkanları ölçüsünde 
maddi ve manevi yardım sağlamak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL  (Altmışbin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Savaş KARABALİ, Mehtap BOLAT. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece 

aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 4028/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden 
Tamer Sağır Eğitim Kültür Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı (TAMSA VAKFI), Torbalı 2. 

Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.03.2021 tarihinde kesinleşen, 22.10.2020 tarihli, E:2020/6, 
K:2020/247 sayılı kararı ile 12.03.2021 tarihli ek kararı ile dağılmıştır.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 4036/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden 
VAKFIN ADI: Keşan İyilik Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) 
VAKFEDENLER: Cemalettin Yılmaz, İsmail Şapçı, Bayram Ali Kalfalar, Mahmut 

Demirkan, Hüseyin Çakmak, Mustafa Helvacıoğlu, Necmi Kaymaz, Abdullah Kemik, Hasan Şen  
VAKFIN İKAMETGAHI: EDİRNE 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Keşan 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.04.2021 tarihinde kesinleşen, 14.04.2021 
tarihli ve E:2021/39, K:2021/85 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Edirne İli Keşan İlçesi başta olmak üzere ülke genelinde ve 
yurtdışında; muhtaç kişiler, bedensel ve zihinsel engelliler, dezavantajlı olan veya olmayan aile, 
topluluk ve bireylerin eğitim, sosyal, sağlık, hayri ve kültürel anlamda desteklenmesini sağlamak 
ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Edirne İli, Keşan İlçesi, Ortacami Mahallesi, 590 ada, 43 
parsel B Blok, zemin kat, 5 nolu bağımsız bölüm.  

YÖNETİM KURULU: Mustafa Helvacıoğlu, Cemalettin Yılmaz, İsmail Şapçı, Necmi 
Kaymaz, Bayram Ali Kalfalar 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Mal varlığının benzer amaçlı hangi vakıf ya da kamu kurumuna devredileceğine mütevelli 

heyet üyelerinin ortak kararı ile karar verilir. Karar alınamadığı takdirde Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 4035/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 8. İcra Müdürlüğünün 2001/23319 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 4053/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Ankara 8. İcra Müdürlüğünün 2009/9768 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.  4054/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2008/15559 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.  4055/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/571 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.  4057/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2004/14526 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 
 4056/1-1 

—— • —— 
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 
öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları 
gerekmektedir. Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacaktır.(Postadaki gecikmelerden ve eksik 
belgelerden Kurumumuz sorumlu değildir.) 

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ  KADROLARI İÇİN: 
-2547 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe, yabancı 

dil belgesi, özgeçmiş, yayın listesi (Puanlandırma tablosu ile birlikte), nüfus cüzdan fotokopisi, 
askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet 
fotoğraf 4 takım dijital dosya (4 adet USB/CD/DVD)  halinde yayınları ile ilgili birimlere 
müracaat etmeleri gerekmektedir. 

SON BAŞVURU TARİHİ: 
İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. Gündür ( Son müracaat 

tarihi 24.05.2021 mesai bitimine kadardır.)  
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UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Adedi Derece  

Bilişim Sistemleri 
ve Teknolojileri 

Dr.Öğr. 
Üyesi 

2 1 

Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında 
doktorasını yapmış olmak veya Yazılım 
Mühendisliği anabilim dalında doktorasını 
yapmış olmak veya Bilgisayar ve 
Öğretimi Teknolojileri anabilim dalında 
doktorasını yapmış olmak veya Yönetim 
Bilişim Sistemleri anabilim dalında 
doktorasını yapmış olmak veya Bilişim 
Sistemleri anabilim dalında doktorasını 
yapmış olmak veya Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği anabilim dalında doktorasını 
yapmış olmak. 

 3998/1-1 
—— • —— 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz GSTMF, Mimarlık Bölümü'ne 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 09 
Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin 
Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi 
alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan 
dilekçelerini işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde GSTMF Dekanlığına teslim 
etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve 
posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk başvuru tarihi : 03.05.2021 
Son başvuru tarihi : 17.05.2021 
Ön değerlendirme tarihi : 27.5.2021 (Sonuçlar http://arch.bilkent.edu.tr/index.php 

adresinde yayınlanacaktır.)  
Giriş sınav tarihi : 03.06.2021 
Sonuç açıklama tarihi : 07.06.2021 
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
BÖLÜM: Mimarlık Bölümü 
AKADEMİK UNVANI: Öğretim Görevlisi  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Uluslararası saygın üniversitelerde Mimarlık alanında lisans ve Yapı 

Bilgisi alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamış olmak. Mimari proje stüdyosu 
dersinin yanı sıra; statik ve mukavemet, yapı bilgisi, malzeme, strüktürel tasarım, çevresel 
faktörler ve çevresel teknolojiler konularında lisans dersleri vermiş olmak ve bu konularda 
uygulamalı atölyeler gerçekleştirmiş olma deneyimine sahip olmak. Mimarlık pratiği içerisinde 
hizmet veren mimarlık ofislerinde çalışma deneyimi sahibi olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 06800, Bilkent Ankara 3954/1-1 
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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği gereğince, Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi istihdam edilecektir. 
Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylarda İstenen 

Evraklar: 
• Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi, 
• Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 

2 adet fotoğraf, noterden tasdikli lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Yabancı 
ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları 
kapsayan CD ortamında 6 adet ve basılı 1 takım dosya, 

• Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı 
özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, noterden tasdikli lisans, yüksek lisans, doktora 
belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi) ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan CD ortamında 4 adet ve basılı 1 takım dosya, 

• Üniversitemiz https://www.alanyahep.edu.tr sayfasında yayımlanan Alanya Hamdullah 
Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan 
değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali, 

• Eğitim dili Türkçe olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 55 puan alındığını 
gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav 
sonuç belgesi, 

• Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını 
gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav 
sonuç belgesi ile birlikte İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Başvuru Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi : 03/05/2021 
Son Başvuru Tarihi : 17/05/2021 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Adayların; son başvuru tarihi mesai 

bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine şahsen 
veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik 
evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Başvuru Adresi: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Cikcilli Mah. Saraybeleni 
Cad. No: 7   07400 Alanya 

Fakülte/Yüksekokul/Bölüm Unvan Kadro 
Sayısı Özel Şart 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Turizm İşletmeciliği Bölümü 

(İngilizce) 
Profesör 1 

Turizm İşletmeciliği, İşletme, Yönetim 
Organizasyon veya Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik bölümlerinden birinden Doktora 
programını tamamlamış olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Turizm İşletmeciliği Bölümü 

(İngilizce) 

Doktor 
Öğretim Üyesi 1 

Turizm İşletmeciliği veya Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik bölümlerinden 
birinden Doktora programını tamamlamış 
olmak. 

Sanat ve Tasarım Fakültesi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Bölümü (Türkçe) 

Doktor 
Öğretim Üyesi 1 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek 
ve İçecek İşletmeciliği, Beslenme ve 
Diyetetik veya Beslenme Bilimleri 
bölümlerinden birinden Lisans ve/veya 
Doktora programını tamamlamış olmak. 

Mimarlık Fakültesi 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

Bölümü 
(Türkçe) 

Doktor 
Öğretim Üyesi 1 

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Bölümlerinden Lisans Mezunu 
olmak ve İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı alanında Doktora 
programını tamamlamış olmak. 

 3964/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre 
Üniversitemizde toplam 119 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi 
uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVANI 
KADRO 

SAYISI 

KPSS PUAN 

TÜRÜ 
ARANAN NİTELİKLER 

HEMŞİRE 90 KPSSP3 

*Hemşirelik lisans mezunu olmak. 

*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün 

almamış olmak. 

BİYOLOG (1) 1 KPSSP3 

*Biyoloji lisans mezunu olmak. 

*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün 

almamış olmak. 

BİYOLOG (2) 1 KPSSP3 

* Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu 

olmak. 

* Biyoteknoloji alanında yüksek lisans yapmış 

olmak. 

*Uluslararası Akreditasyon Sertifikasına sahip 

Akraba Dışı Kordon Kanı Bankasında en az 3 yıl 

çalışmış olmak. 

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 1 KPSSP3 

*Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak. 

*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün 

almamış olmak. 

LABORANT 2 KPSSP94 

*Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi 

Laboratuvar/Laboratuvar Bölümünden mezun 

olmak. 

*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün 

almamış olmak. 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1) 

(Sağlık İdarecisi) 
2 KPSSP3 

*Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak. 

*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün 

almamış olmak. 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (2) 

(Laboratuvar Teknikeri) 
2 KPSSP93 

*Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri Bölümünden mezun olmak. 

*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün 

almamış olmak. 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (3) 

(Tıbbi Sekreter) 
1 KPSSP93 

*Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon 

ve Sekreterlik Bölümünden mezun olmak. 

*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün 

almamış olmak. 

DİYETİSYEN 1 KPSSP3 

*Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. 

*İlan son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün 

almamış olmak. 

*Yataklı tedavi kurumlarında en az 3 yıllık klinik ve 

en az 3 yıllık klinik Nutrisyon konusunda çalışmış 

olmak. 
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ECZACI 1 
KPSS ŞARTI 

ARANMAMAKTADIR 

*Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. 
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün 
almamış olmak. 

FİZYOTERAPİST 1 KPSSP3 

*Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu 
olmak. 
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün 
almamış olmak. 

PSİKOLOG 1 KPSSP3 
*Psikoloji lisans mezunu olmak. 
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün 
almamış olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ (1) 
(Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) 

9 KPSSP93 

* Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri Bölümünden mezun olmak. 
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün 
almamış olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ (2) (Laboratuvar 
Teknikeri) 

3 KPSSP93 

*Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri Bölümünden mezun olmak. 
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün 
almamış olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ (3) 
(Dil ve Konuşma Terapisti) 

1 KPSSP3 

* Dil ve Konuşma Terapisi lisans mezunu olmak 
veya bu alanda yüksek lisans programını 
tamamlamış olmak. 
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün 
almamış olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ (4) 
(Tıbbi Sekreter) 

2 KPSSP93 

*Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon 
ve Sekreterlik Bölümünden mezun olmak. 
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün 
almamış olmak. 

TOPLAM 119  
I- GENEL ŞARTLAR 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak. 
2) 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları 

için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir 
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu 
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” 
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir. 

AÇIKLAMALAR 
http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır. 
 3962/1-1 
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. 

İlan olunur. 
İLAN 
SIRA 
NO 

BİRİM/BÖLÜM/ABD/ 
PROGRAM 

KADO 
ADEDİ 

DERECE UNVAN ALES 
YDS 
veya 

Eşdeğeri 
ÖZEL ŞARTLAR 

1 

Gümüşhane Sağlık Hizmetleri 
MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 
Bölümü Patoloji Laboratuvar 
Teknikleri Programı 

1 6 Öğr.Gör. 70 -- 

Tıp Fakültesi mezunu olmak veya 
Hemşirelik veya Biyoloji lisans mezunu 
olup, Fizyoloji veya Mikrobiyoloji anabilim 
dallarından birinde Tezli Yüksek Lisans 
yapmış olmak. 

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ 
Duyuru Başlama Tarihi :03/05/2021 
Son Başvuru Tarihi :18/05/2021 
Ön Değerlendirme Tarihi :21/05/2021 
Sınav Giriş Tarihi :25/05/2021 
Sonuç Açıklama Tarihi :28/05/2021 
Kabul Edilecek Başvuru 
Şekli :Şahsen veya Posta ile 

Başvuru Adresi :İlgili Birimlere yapılacaktır. 
Sonuçların Açıklanacağı 
İnternet Adresi :www.gumushane.edu.tr 

GENEL ŞARTLAR 
1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir 

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

ÖZEL ŞARTLAR 
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 
2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir. 

http://www.gumushane.edu.tr/
http://www.gumushane.edu.tr/
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3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından 
belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip 
olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi 
olmak şartı aranır. 

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR 
Başvuruda İstenen Belgeler:  
1- Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon 

numaralarını belirten dilekçesi, (http://www.gumushane.edu.tr/tr/idari/daire-baskanliklari/personel-
daire- baskanligi/formlar adresinden Akademik Kadro Başvuru Formu) 

2- Özgeçmiş, 
3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet 

çıktısı  (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 
5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri, 
6- ALES Belgesi, 
7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili), 
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
9- Fotoğraf (1 adet) 
10- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.) 
Önemli Notlar:  
1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. 
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde 

birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez. 
3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve 

kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. 
4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da 

gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. 
5- Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve 

ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur. 
6- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda 

belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte 
veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir. 

7- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında 
gönderilmesi gerekmektedir. 

8- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

9- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
10- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

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

11- Başvuracak adayların Başvuru formunda bulunan İlan Sıra Numarasını mutlaka 
belirtmeleri gerekmektedir. 

MUAFİYET 
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

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

2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Bangladeş Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kayseri Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürdürülebilir Aile İşletmeleri 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.


