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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Balıkesir Üniversitesinden:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Uygu-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının 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: Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; güzel sanatlar alanını araştırmak, incelemek, tanıt-

mak, arşivlemek, güzel sanatlar alanında yetkin sanat eserleri ve tasarımlar üretmek, üretmeyi
teşvik etmek; güzel sanatlar bilgi ve belge merkezi kurmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan çalışmaları bir bilgi ve

belge merkezi yapısı altında toplamak.
b) Sergi, sempozyum, panel, seminer, çalıştay (atölye çalışmaları), kurs ve benzeri et-

kinlikler düzenlemek.
c) Sanat ve tasarım çalışmalarını arşivlemek.
ç) Uluslararası güzel sanatlar (sanat ve tasarım) dernekleri, arşivleri, müzeleri ile iş bir-

liği yapmak.
d) Dijital arşiv oluşturmak.
e) Araştırma, inceleme ve uygulama ürünlerini arşivlemek ve bu arşivi her araştırıcının

yararlanabileceği bir sisteme bağlamak.
f) Güzel sanatlar ile ilgili yayımlar yapmak.
g) Yazılı, görsel ve elektronik ortamlar vasıtası ile Merkezin çalışmalarını tanıtan ve

destekleyen her türlü yayım/yayınlar yapmak.
ğ) Güzel sanatlar ile ilgili yapılmış sergi, çalıştay (atölye çalışmaları), röportaj, filmleri

ulaşılabilir kılmak, bunları sergilemek, gösterimini yapmak.
h) Merkezin amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel

sektörün; sanat ve tasarım konularındaki problemlerine ve ihtiyaçlarına cevap vermek üzere
danışmanlık hizmeti yapmak, araştırma yapmak, projeler yürütmek, çözümler üretmek ve öner-
mek.

ı) Özel grupların ve engellilerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının gelişiminin desteklen-
mesi için sanatsal programlar düzenlemek. 

i) Yurt dışındaki arşiv ve müzelerden sergiler getirmek.
j) Gezici ve geçici sergiler düzenlemek.
k) Üniversitenin tüm fakülte, bölüm, enstitü, yüksekokul ve konservatuvarlarında yü-

rütülen eğitime destek vermek, öğrencilerin alan çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yerel
yönetimlerle ilişki kurmak, organizasyonlar yapmak.

l) Yerel yönetimlerle ve faaliyet alanı ile ilgili olan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak ça-
lışmalar yapmak.

m) Merkezin faaliyetleri için gerekli atölyeleri kurmak ve bunları teçhiz etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dol-
madan gerektiğinde Rektör tarafından görevinden alınabilir.  
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(2) Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör
tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine
vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi
kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini
vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesinden ve Merkezin geliştirilme-
sinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak ve Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek ve toplantıyı yönetmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve yönetim ile ilgili işleri yürütmek. 
ç) Merkezin amaçlarına uygun olarak ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.
d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili raporları Yönetim Kuruluna sunarak yapılması gereken

işler hakkında önerilerde bulunmak.
e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğre-

tim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere
toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle tekrar gö-
revlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile iki
ayda bir toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde
karar alınmış sayılır. Müdür gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya ça-
ğırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarına uygun çalışma esaslarını belirlemek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulamaları yönlendirmek, çalışma

gruplarını oluşturmak ve bunları organize etmek.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
ç) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller  
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bursa Uludağ Üniversitesinden:
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Türk İslam

Düşünce Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Türk İslam Düşünce

Tarihi 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) Merkez (BUFAMER): Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Türk İslam Düşünce Tarihi

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Büyük Türk düşünürü Ebu Nasr el-Fârâbî’nin hayatı, düşünceleri ve eserleri hakkında

akademik çalışmalar yapmak.
b) Türkiye merkezli olmak üzere, İslam medeniyeti ve Türk kültür birikimini ortaya

çıkarmak hususunda ilmî ve fikrî çalışmalar aracılığıyla, on dört asırlık medeniyet ve tefekkür
mirasımızı tüm insanlığın, milletimizin ve devletin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir zemine
taşımak.

c) Üniversitede ve/veya diğer üniversitelerde yürütülen programlarda ilgili alanlara kat-
kı sağlamak, ilgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurumlarla iş birliği ya-
parak etkin çalışmalar yapmak ve bu doğrultuda genç araştırmacıları destekleyip yetiştirmek.

ç) Gerek dış gerek iç kaynaklardan gelen ve Türkiye gündemine ulaşan, kültür ve me-
deniyet ile alakalı paradigma ve yorumları Anadolu ve Türkiye merkezli olmak üzere tahlil ve
tenkide tabi tutarak daha sağlıklı bir fikir ve kültür ortamının oluşmasına katkıda bulunmak.

d) Orta ve yükseköğrenim gören genç kuşaklara, Türk İslam düşünce ve medeniyet mi-
rasını, güncel sorunlar ve çağdaş iletişim yöntemleri göz önüne alarak aktarmak ve anlatmak;
bu hususta, teorik ve pratik faaliyetlerde bulunmak ve gerekli kalıcı altyapının oluşmasına kat-
kıda bulunmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Farabi başta olmak üzere, Türk İslam düşünce tarihine dair akademik ve kamuoyuna

dönük faaliyetlerde bulunmak.
b) Merkezin amaçları ile ilgili alanlarda araştırma ve inceleme yapacak olan öğrencilere,

eğitimcilere, profesyonel kişi ve kurumlara destek sağlamak.
c) İhtiyaç hâlinde kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma ala-

nına girmesi şartıyla ilgili konuya ilişkin araştırma ve danışmanlık hizmeti sağlamak.
ç) Kendi alanıyla ilgili yerli ve yabancı yayınları etüt etmek; bu bilgilerin doğru ve yan-

lışını ortaya koyacak cevabî yayımlar hazırlamak ve neşretmek. 
d) Türkiye’de Türk-İslam düşünce ve medeniyet tarihi hususunda araştırma ve çalış-

malar yapan akademisyenleri bir araya getirerek ülkenin birikiminin yine ülkenin ve toplumun
ihtiyaçları doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

e) Merkezin amaçlarına uygun düşecek şekilde panel, seminer, çalıştay, kongre, kurs
ve sempozyumlar düzenlemek.

f) Merkezin çalışma alanı kapsamında dünyanın farklı ülkelerindeki çeşitli merkezlerle
irtibat kurarak bu alandaki ilgili bilim adamı ve araştırmacılardan yararlanmak.

g) Ülkemizin gündemi içinde kültür, sanat, siyaset alanında etkili olabilecek katkıları
sunmak için gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunmak.

ğ) Günümüz dünyasında çeşitli manipülasyonlara konu olabilen teolojik ve sosyolojik
başlıklarda, yerli ve milli çözümler üretebilecek araştırmaları teşvik etmek ve bu araştırmaları
ülkemiz açısından ihtiyaç odaklı olmak üzere yönlendirmek.

h) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek ve yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak için
Arapça, Farsça, Grekçe, Latince, İbranice gibi klasik ya da ilim dünyasında cari olan çağdaş
dillere ilişkin ücretli/ücretsiz kurslar düzenlemek.

ı) Merkezin amaçları çerçevesinde, düşünce ve medeniyet mirasımızın genç kuşaklara
anlatımı ve aktarımı maksadıyla, gençlik kampları, çeşitli etkinlikler ve geziler düzenlemek.

i) Türk-İslam düşünce ve medeniyet tarihi araştırmalarına ilişkin çeşitli dillerde yayım-
lanan bilgi, belge, kitap, görsel ve işitsel materyaller içeren bir kütüphane ve arşiv oluşturmak.

j) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarında belirtilen ilkeler doğrultusunda Türkiye
birikimini yansıtmak üzere hakemli ve basılı ve/veya elektronik dergi çıkarmak, ortaya konan
çalışmaların gündeme taşınması ya da gündemin belirli bir perspektifle yorumlanması ama-
cıyla, sanal ve/veya basılı kanallar ve yayınlar oluşturmak.

k) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversitenin bünyesinde bulunan çeşitli fakülte
ve enstitülerle iş birliği içerisinde yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlanması ve yü-
rütülmesi için gerekli desteği vermek.

l) Merkezin amaçları kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun
görülen diğer faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile ilgili anabilim dallarının öğretim üyeleri arasından birisi araş-

tırma ve eğitim, diğeri de proje ve uygulama konularında yetkili olmak üzere Rektör tarafından
iki müdür yardımcısı üç yıllık süre ile görevlendirilir.
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(3) Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yerine getirirler. Müdür, görevi ba-
şında bulunamadığı zamanlarda yardımcılarından birisine vekâlet yetkisi verir. Müdür yardım-
cılarının görev süresi Müdürün görev süresinin bitimiyle sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek.
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile iş

birliği yapmak, Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun ve bir sonraki yıl çalışma planının Rektörlüğe

sunulmasını sağlamak.
e) Merkezin, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
f) Merkezi temsil etmek.
g) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personelin belirlenmesi ve idare-

siyle ilgili çalışmalar yapmak.
ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirile-

cek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dahil beş üyeden

oluşur. Yönetim Kurulunun diğer iki üyesi Müdürün önereceği dört öğretim elemanı arasından
Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Yönetim Kurulu ayda bir defa toplanır. Müdür,
gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların
eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.
b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değer-

lendirmek, ilgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışı kaynak sağlamak.
c) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.
ç) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler düzen-

leme konusunda Müdüre yetki vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (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 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 Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji

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; Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yap-

mak, ülkedeki ve yöredeki tarım, sanayi ve teknoloji faaliyetlerinin gelişme ve modernleşme
ihtiyaçlarına uygun, kalkınma planları ilke ve hedefleri ile uyumlu yeni bilgi ve teknoloji üret-
mek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve
yurt dışı kurumlarla iş birliği yapmak suretiyle Üniversitenin araştırma ve geliştirme faaliyet-
lerinde ülkenin bilimsel öncelikleri doğrultusunda ilerlemesini sağlamak, evrensel ve çağdaş
gelişmeye katkıda bulunmak ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi ve ihtisas
laboratuvarı olanaklarını temin etmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak, birimler arası ortak araştırmaları ve birim-

lerin ulusal ve uluslararası projelere katılım sağlamasını desteklemek ve organize etmek.
b) Ulusal ve uluslararası projeler kapsamında yürütülecek çalışmalara laboratuvar ve

araştırma hizmetlerini sağlamak.
c) Ülke ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda yeni ihtisaslaşmış araştırma laboratuvarlarını

kendi bünyesi içinde kurmak ve temel altyapısını sağlamak.
ç) Yapılacak araştırmalar için birimler tarafından kullanılan mevcut ve/veya yeni labo-

ratuvar donanımının kendi çatısı altında bir araya getirilmesi sureti ile ve/veya yerinde daha
etkin kullanımını sağlamak.
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d) Üniversitede yürütülen yüksek lisans, doktora tez çalışmaları ve diğer araştırmalarda,
araştırmacılara laboratuvar olanakları sunmak.

e) Üniversiteler, araştırma kurumları, kamu, özel sektör ve sanayi kuruluşlarında yürü-
tülen yerli ve milli üretim hedefli, teknolojik gelişmeler sağlayacak araştırmalar için genel la-
boratuvar altyapısını sağlamak.

f) Üniversitenin teknoloji geliştirme bölgelerinde mevcut ve yeni kurulacak firmaların
yürüttüğü uygulama ve araştırma projeleri için genel laboratuvar altyapısını sağlamak.

g) Uygulama ve araştırmaya yönelik projeleri desteklemek amacı ile kendi altyapısını
geliştirmek, sanayi, kamu ve uluslararası kuruluşlardan ilgili mevzuatına uygun olarak kaynak
temin etmek, bu amaçla planlamalar yapmak,  projeler geliştirmek ve önermek, yürütmekle
mükellef olduğu projelerin tamamlanmasını sağlamak.

ğ) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda Üniversitenin araştırma
ve geliştirme stratejisine destek olan teknoloji geliştirme bölgesi, teknoloji transfer ofisi, proje
destek birimi ve ilgili diğer eğitim ve araştırma birimleri ile birlikte çalışarak Üniversitenin
proje yürütme potansiyelini arttırmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği sağlamak.

h) Ulusal ve uluslararası özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri
vermek, seminer, çalıştay ve konferanslar düzenlemek.

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 yıl süre ile görev yapmak üzere Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından görevlendirilir.  Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.  Müdürün altı aydan daha fazla
görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür, görevlendirildiği usul ile
görevinden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından mühendislik ve fen alanlarından iki öğretim
elemanı müdür yardımcısı olarak üç yıllığına görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunma-
dığı zaman, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde, yar-
dımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi dolan müdür yardımcıları aynı
usulle yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacı doğrultusundaki faaliyetleri yönetmek, gözlemlemek, denetlemek

ve bu yönde gerekli bütün tedbirleri almak ve uygulamak.
b) Yönetim Kurulunu en az iki ayda bir defa olmak üzere toplantıya çağırmak ve baş-

kanlık etmek.
c) Merkezin fiziki ve teknik altyapısının kurulmasını, gelişmesini ve amaçlarına uygun

olarak çalışmasını sağlamak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
d) Yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla iş birliği ve proje protokolleri hazırlayıp,

Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak Rektöre sunmak.
e) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları hakkındaki faaliyet raporunu ve bir sonraki

yıla ait çalışma programını Rektöre sunmak.
f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Üniversite öğretim

üyeleri arasından Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla görevlendirilecek, mühendislik alanını
temsil etmek üzere iki üye, fen alanını temsil etmek üzere bir üye ve araştırma-geliştirme faa-
liyetlerinin yürütüldüğü birimlerin öğretim üyeleri arasından üç üye olmak üzere toplam dokuz
üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı oy hakkına sahiptir.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan
veya üç aydan fazla bir süre Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle
seçim ve görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim
Kurulunun görevi Müdürün görevinin sona ermesi ile kendiliğinden sona erer.

(3) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı ile üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde
Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkez bünyesinde yer alan uygulama ve araştırma laboratuvarlarının kuruluş, ça-

lışma ve kullanım ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak ve Senatonun onayına sunmak.
c) Merkez ile Üniversitenin diğer birimleri arasında iş birliğini gerektiren çalışmaların

yürütülmesini sağlamak.
ç) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirip Rektöre sunmak üzere karara bağlamak.
d) Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür başkanlığında, Üniversite içinden veya dı-

şından, Merkezin araştırma konularında uzman bilim insanları, ulusal araştırma kuruluşlarının
temsilcileri, kamu ve özel sektör kuruluşların temsilcileri ile bu kuruluşların bağlı bulunduğu
sanayi odası, ticaret odası, ihracatçı birlikleri gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden
olmak üzere en az yedi en fazla on beş üyeden oluşur. 

(2) Danışma Kurulu üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için gö-
revlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üye-
lerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle görevlendirilir. 

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı ile yılda en az iki kez toplanır. Müdür Yardım-
cıları Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi Merkezin çalışmaları konusunda görüş

bildirmek ve yeni çalışma alanları üzerinde Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri
MADDE 14 – (1) Merkez birimlerinin sayısı, çalışma konuları ve görev süreleri Yö-

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

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

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından yürütülen uygulama ve 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 mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Gelişim Üniversitesinden:
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri

Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM)’nin 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 Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri Uygu-

lama 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: İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Gelişim 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) Sürdürülebilirlik başta olmak üzere Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma hiz-

met hedefleri doğrultusunda insan haklarına, bilim özgürlüğüne, Üniversite özerkliğine, bilim
ve araştırma etiğine uygun bir şekilde paydaşlarla katılımcı yönetişim, hesap verebilirlik ve
şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kararlar almak ve bu kararlara uygun faaliyetlerde bulunmak.

b) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının
niteliğini artırmak üzere çalışmalar yapmak. 

c) Başta Üniversiteye bağlı birimler olmak üzere, kamu ve özel kurumların talepleri
doğrultusunda eğitim vermek, sınav hazırlamak ve/veya uygulamak, ölçme-değerlendirme ve
danışmanlık hizmetleri sunmak. 

ç) Araştırma yapmak, araştırmaları desteklemek, ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel
etkinlikler düzenlemek ve/veya desteklemek, Üniversite akademik personelinin bilimsel et-
kinliklere katılımına destek olmak. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Spor bilimleri alanındaki oyun ve sporlarla ilgili araştırmalar yapmak, uygulama eği-

timi vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde alana destek sağlamak. 
b) Beden eğitimi ve spor bilimleri ile ilgili bilgi üretimine yönelik akademik çalışmalar

yapmak, projeler geliştirmek; konferans, sempozyum, seminer, kongre ve kurslar düzenlemek. 
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c) Üniversite öğrencilerinin ve araştırmacıların beden eğitimi ve spor bilimleri alanla-
rında yapmak istedikleri bilimsel araştırmalara zemin hazırlamak, uygulanan yöntemlere yeni
uygulama modelleri geliştirmek, elde edilen bulguların bilimsel ortamda sunulmasına destek
sağlamak. 

ç) Spora yeni başlayan bireylerin gerekli sağlık taramalarını yaparak, uygulanan testler
sonucunda bu kişilerin uygun spor dalına yönlendirilmelerinde danışmanlık hizmeti sunmak. 

d) Talep eden kişilere yapılacak testler sonucunda mevcut durumlarının tespiti ve ge-
liştirilmesi için gerekli uygulama modellerini yaşa, cinsiyete ve fizik kapasitesine uygun olarak
egzersiz ve antrenman programları oluşturmak ve öneride bulunmak. 

e) Spor yaralanmalarının önlenmesine ilişkin laboratuvar testleri yapmak ve elde edilen
bulgulara göre bilimsel gerçeklere uygun egzersiz veya antrenman programları planlamak ve
uygulamak. 

f) Sportif sakatlıklarda rehabilitasyon prensipleri ve modellerini araştırmak ve önermek. 
g) Laboratuvar ve saha sportif performans ölçümleri, sporcu yaralanmaları, sporcu bes-

lenmesi ve her yaş grubuna yönelik sportif yönlendirmenin yapıldığı poliklinik hizmetlerini
vermek. 

ğ) Spor bilimleri ve sporcu sağlığı alanında çalışan (antrenör, kondisyoner, masör, fiz-
yoterapist, doktor ve benzeri) elemanlara sürekli eğitim sağlayarak bölgedeki spor bilimleri ve
sporcu sağlığı konusundaki hizmet kalitesine katkıda bulunmak. 

h) Merkezin amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektörün; spor bilimleri ve sporcu sağlığı konularındaki problemlerine, ihtiyaçlarına cevap ver-
mek üzere danışmanlık hizmeti sunmak, araştırma yapmak, projeler yürütmek, çözümler üret-
mek ve önermek. 

ı) Çocukların psikomotor gelişim düzeylerine göre uygun gelişim programları hazırla-
yıp, uygulamak. 

i) Özel grupların ve engellilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişiminin desteklenmesi
için araştırmalar yapmak ve sportif programlar düzenlemek. 

j) Düzenlediği programlar, projeler ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu ku-
rum ve kuruluşları, spor federasyonları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin ge-
liştirilmesine katkıda bulunmak. 

k) Merkezin amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak bireysel ve takım sporcularına dav-
ranış değişikliği oluşturmak. 

l) Egzersiz ve sporda bireysel psikolojik rehberlik ve danışmanlık yapmak. 
m) Obezite ve diyabetin önlenmesi ve tedavisi için egzersiz programı planlamak. 
n) Merkezin amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak skolyoz değerlendirmesi yapmak ve

sporcunun durumuna göre uygun egzersiz programı tasarlamak. 
o) Sporda beslenme, ergojenik destek ve dopingle mücadele için amatör ve profesyonel

takımlara danışmanlık hizmeti vermek. 
ö) Bireysel ve takım sporcularına sportif performans danışmanlığı 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, Rektör tarafından Üniversite çalışanları arasından iki yıl süre

ile görevlendirilir. Rektör, Müdürü görevden alabilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendi-
rilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır.

(2) Müdür, Üniversite çalışanları arasından iki kişiyi kendi görev süresiyle sınırlı olmak
kaydıyla Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, Müdür yardımcılarının görevine son
verebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar.

31 Mayıs 2021 – Sayı : 31497                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



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

ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Her yıl Aralık ayının ilk haftasında bir sonraki yılın faaliyet planını hazırlamak ve

Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Her yıl Ocak ayının son haftasında bir önceki yılın faaliyet raporunu hazırlamak ve

Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını

Rektöre arz etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından

iki yıl süreyle görevlendirilen dört Üniversite personeli olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu raportörlüğü
için Müdür yardımcılarından birini görevlendirir. İhtiyaç halinde iç ve dış paydaşlar Müdür ta-
rafından oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna davet edilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en
az iki kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde,
Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını onayla-

mak.
b) Merkezin yürütülecek faaliyetlerini onaylamak veya bu faaliyetlerin yürütülmesi

için Müdürü görevlendirmek.
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görev-

lendirilen Merkezin amaçları ve faaliyetleri konusunda yeterliliklere sahip Üniversite bünye-
sinden veya haricinden üç kişi olmak üzere toplam dört kişiden oluşur. Üniversite bünyesinde
çalışan üyeler Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeler ise Rektörün daveti/talebi üzerine
ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görev-
lendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulu raportörlüğü için müdür yardımcılarından birini görev-
lendirir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en
az bir kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde,
Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak değerlendir-

meler yapar, görüş ve önerilerde bulunarak tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kadın ve

Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kadın ve Aile Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, 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 (YENİKAM): İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin ilgili fakülte, bölüm ve anabilim dal-

larının iş birliği ile kadın ve aile çalışmaları ile ilgili her alanda yurt içinde ve yurt dışında araş-
tırma yapmak, eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak ve projeler yürütmektir. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile çalışmaları ve çözüm arayışları ile ilgili her

konuda araştırma, inceleme yapmak, yaptırmak ve benzeri çalışmalara destek vermek ve kat-
kıda bulunmak.

b) Üniversitenin çeşitli birimlerinde kadın ve aile sorunları ve çözümleri konusunda
yapılan bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, lisansüstü öğrencilerini bu yönde
araştırma yapmaya özendirmek.

c) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi düzeyinde kadın ve aile çalış-
malarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özen-
dirici çalışmalarda bulunmak ve bu alanlarda faaliyet gösterenleri desteklemek.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kadın ve aile çalışmalarının çözümüne yönelik pro-
jeleri takip etmek, bu konulardaki projelere başvurulmasını özendirmek ve katkıda bulunmak.

d) Kadın ve aile çalışmaları konusunda ulusal ve uluslararası konferans, seminer, sem-
pozyum, sergi, kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

e) Merkezin amacına uygun olarak yayınlar yapmak, yaptırmak ve benzeri faaliyetleri
teşvik etmek.

f) Kadın ve aile çalışmaları ile ilgili eğitici film, poster, basılı eserlerden oluşan bir
arşiv ve kitaplık oluşturmak.

g) Yurt içinde ve yurt dışında benzer merkezlerle iletişim ağı oluşturmak ve iş birliği
yapmak. 
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ğ) Kadın ve aile çalışmaları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.
h) Kadın çalışmaları konusunda kamu kurumları, diğer akademik kurumlar, gönüllü

kuruluşlar ve uluslararası örgütlerle iş birliği yapmak.
ı) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan
daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. 

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim üyeleri arasından
bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. 

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği müdür yardım-
cısı Müdüre vekalet eder. Müdür yardımcısı yoksa veya mazeretli ise, Yönetim Kurulu üyele-
rinden biri, en kıdemli olandan başlamak üzere Müdüre vekalet eder. Vekalet süresi altı aydan
fazla olamaz.

(4) Müdür yardımcısının görev süresi en fazla üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni Müdür yardımcısı görevlendirilebilir. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.
c) Merkezin çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektörün onayına sunmak.
ç) Merkezin faaliyet ve projelerinin düzenlenmesini, yürütülmesini ve denetimini sağ-

lamak.
d) Her öğretim yılı bitiminde ve istendiğinde Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygu-

lamaya konulan faaliyetler hakkındaki raporu Rektöre sunmak.
e) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak. 
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma

alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev
süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Müdürün önerileri doğrultusunda çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini

düzenlemek.
c) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları

kararlaştırmak.
ç) Merkezin yıllık çalışma programının uygulanmasını denetlemek.
d) Merkezin plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylamak üzere Rektöre sunmak.
e) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan

önerileri karara bağlamak. 
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Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından, kadın ve aile ça-

lışmaları ile ilgili araştırma ve çalışmalarıyla tanınan kişiler arasından, Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen en az beş en fazla yirmi üyeden ve Müdürden oluşur. Süresi biten üye
tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu başkanı Rektör tarafından görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir defa ve Danışma Kurulu başkanının başkanlığında
toplanır. 

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin yapacağı işlerde istişarî nitelikte görüş bil-
dirmek veya önerilerde bulunmaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
—— • ——

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer

Geliştirme 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 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl 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) Öğrencilere kariyer yapma konusunda destek olmak.

31 Mayıs 2021 – Sayı : 31497                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



b) Öğrencilere kendi farkındalıklarını arttırarak beceri, yetenek ve kazanacakları yet-
kinlikler doğrultusunda kendilerine en uygun seçimleri bulmalarına destek olmak. 

c) Öğrencilere eğitim ve  kariyer planlamaları konusunda danışmanlık yapmak. 
ç) Öğrencilere staj ve iş arayışlarında yardımcı olmak. 
d) Mezun öğrencilere kariyer yollarıyla ilgili her türlü desteği vermek ve iş hayatında

iletişim ağlarını kuvvetlendirebilmeleri için çeşitli faaliyetler planlamak.
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 ve Rektöre sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyet-
leri koordine ve kontrol etmek.

b) Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş
arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve
geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.

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 ile iş birliği
ve koordinasyon içinde kariyer günleri gibi etkinlikler planlamak, düzenlemek veya destek vermek.

d) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği tesis ederek kariyer geliştirme,
iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine 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 iş birliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer
gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek.

ğ) Üniversite bünyesindeki tüm birimler ve bölümlerle öğrencilerin kariyer planlama-
larına destek olacak iş birliği projeleri oluşturmak ve uygulamak.

h) Kariyer geliştirme kapsamı içinde sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapmak.

ı) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrenci-
leri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Mü-
dürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. 

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.
b) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
c) Merkezde yapılması gereken kariyer etkinliklerini sorumlu kariyer danışmanları ve

fakültelerle iş birliği içinde organize etmek.
ç) Danışmanların düzenli danışmanlık yapmasını organize etmek.
d) Yapılacak kariyer fuarını sorumlu kariyer danışmanları ve fakültelerle iş birliği içinde

organize etmek.
e) Merkez kapsamında verilecek eğitimleri sorumlu kariyer danışmanları ve fakültelerle

iş birliği içinde organize etmek.
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f) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazırlan-
masını sağlamak ve Rektöre sunmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve ye-
rine getirilmesini sağlamak.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun strateji, politika ve faaliyet planları oluşturmak, Rek-
törlüğün onayına sunmak; onaylanan strateji, politika ve faaliyet planlarının uygulanmasını ta-
kip ve temin etmek.

h) Yıllık çalışma planları ile dönem sonunda hazırlanan faaliyet raporlarını hazırlamak
ve Rektörlüğe sunmak.

ı) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak
ve uygulama sonuçlarını denetlemek.

i) Yurt içi ve yurt dışı iş birliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Ku-
rulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bit-
meden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üyeler
görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine her yarıyılda en az bir defa toplanır ve
Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır.  Müdür gerekmesi halinde
Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programı

ile yıllık faaliyet raporunu görüşüp Rektörün onayına sunmak.
c) Çeşitli verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanıma sunulması için her türlü çalış-

maları yapmak.
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.
d) Eğitim programları sonunda verilecek, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin

verilme koşullarını Senatoya önermek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin personeli

arasından akademik birimlerin yöneticileri tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlen-
dirilen en fazla dört üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulunmaktır.
(3) Danışma Kurulu üyeleri, kendi fakültelerinde düzenlenecek kariyerle ilgili

etkinlik/eğitim gibi faaliyetlerin Merkezle koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Kariyer temsilcileri ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan

iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm akademik birimlerinden birer kişi kariyer tem-
silcisi olarak akademik birimin amiri tarafından görevlendirilir.  Kariyer temsilcileri, ilgili bi-
rimlerde görev yapan ve Üniversite-sanayi iş birliği konusunda deneyimli akademik personel
arasından seçilir.

(2) Kariyer temsilcilerinin görevleri şunlardır:
a) Görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek

hizmeti vermek.
b) Bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışmalar

yapmak.
c) Öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda almak.
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 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden:
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MANTAR ÜRETİM VE EĞİTİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mantar Üre-

tim ve Eğitim 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; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mantar Üretim ve

Eğitim 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: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mantar Üretim ve Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kırşehir Ahi Evran 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) Mantarcılık ile ilgili akademik çalışmalar yapmak.
b) Yenilebilir mantarların kültür şartlarını tespit edip, bunları kültüre almak, tıbbi ve

yenilebilir mantar türlerininin misel üretimini yapmak, bölge ve Ülke ekonomisine ilave katma
değer sağlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında mantarcılık ile ilgili kamu ve özel kurum ve
kuruluşlarla projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Başta Kırşehir olmak üzere İç Anadolu Bölgesinde mantar yetiştiriciliğinin gelişimine

katkıda bulunmak.
b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kültür mantarcılığı konusunda üreticilere yö-

nelik kurs ve seminerler düzenlemek, sertifikalar vermek, üreticilerin sorunlarını çözmek, da-
nışmanlık hizmeti vermek, yöre halkını bu konularda teşvik etmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında konferans, sempozyum, seminer gibi ulusal
ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenleyerek mantar konusunda yapılan ve yapılması gere-
ken konuları gündeme getirmek, mantarcılığın Ülkede yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.

ç) Ülkemizde farklı tıbbi ve yenilebilir mantar türlerinin üretiminin yaygınlaşmasına
katkıda bulunmak.
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d) Mantar yetiştiriciliği ve taksonomisi ile ilgili araştırmalar için gerekli görülen labo-
ratuvar, üretim binaları ve çalışma alanları kapsamında önerilen araştırma projelerini imkânlar
ölçüsünde desteklemek.

e) Tohumluk misel üretiminin Ülkemizde uygulanması ve yaygınlaştırılması için pro-
jeler sunmak ve çalışmalar yapmak.

f) Mantar yetiştiriciliğinde karşılaşılan problemlerin tespit edilerek çözüm yollarını
araştırmak, mantar yetiştiriciliğinde verim ve kalite artışına katkı sağlayacak yöntemler geliş-
tirmek, mantar yetiştiriciliğinde kullanılan yeni tekniklerin ve teknolojilerin üreticilere sunul-
ması ve bunların pratikte kullanımlarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak.

g) Mantarcılık konusunda projeler geliştirerek hem akademik hem de sektörel çalışma-
lara destekte bulunmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında mantar yetiştiriciliği ile ilgili çalışma alanla-
rında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulun-
mak.

h) Mantar yetiştiriciliğinde bilinçsiz ilaç kullanımlarının önlenmesi ve biyolojik mü-
cadele, iyi tarım uygulamaları gibi farklı tekniklerin üreticilere tanıtılması hususunda çalışmalar
yapmak.

ı) Doğa mantarlarının hasadı ve pazarlanmasında sürdürülebilir stratejiler geliştirilmesi,
ihraç edilen mantar türlerinin tanımlanması, toplanması, yetiştirme potansiyelinin belirlenmesi
ile ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel uygulama ve araştırmalar yapmak.

i) Doğa mantarlarının kültüre alınması ile ilgili çalışmalar yapmak, projeler hazırla-
mak.

j)  Zehirli mantarlar ve mantar zehirlenmeleri konusunda bilinçlendirmek.

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, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dol-
madan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürü-
tülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından önereceği
en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında
bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sü-
rerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.
e) Danışma Kurulunu  toplantıya çağırmak.
f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri ilgili

kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya gerçek kişilerle işbirliği yaparak, Mer-
kezin amaçlarına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçek-
leştirmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, iki müdür yardımcısı ve dört üye olmak

üzere yedi kişiden oluşur. Üyeler Rektör tarafından görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden

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

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay, işin gerektirdiği durumlarda daha
sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim
Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma düzenini tespit etmek ve Mer-

kezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.
b) Merkezin araştırma ve uygulama alanları konularında kararlar almak. 
c) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.
ç) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.
d) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları oluştur-

mak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması
konusunda kararlar almak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.
f) Merkezin faaliyet alanlarına giren diğer konularda kararlar almak.
g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma ko-

nularıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde; kamu kurum ve kuruluşları
ile özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından, üç yıllık süre için Rektör
tarafından görevlendirilen en fazla 5 kişiden oluşur. Görev süresi biten üye  yeniden görevlen-
dirilebilir veya görev süresi bitmeden aynı usulle görevinden alınabilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık
yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde
kullanılır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 15 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili mev-

zuat hükümleri uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden:
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE 

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Döner Ser-

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

(2) Bu Yönetmelik; Kırşehir Ahi Evran 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-
netmeliğin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

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

etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve

Sermaye Limiti

Faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı

ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyet-
lerde bulunur:

a) İşletmeye bağlı Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Diş Hekimliği
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve sağlık hizmeti veren diğer birim-
lerde klinik, poliklinik, laboratuvar ve diğer hizmet birimlerinde muayene, tahlil, tetkik, tedavi,
ameliyat, girişimsel işlemler ve bakım hizmetleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, sağlık hiz-
metleri ile ilgili açılmış olan yataklı ve yataksız tedavi kurum ve birimlerini işletmek.

b) Fakülte veya yüksekokul bünyesindeki Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü uygu-
lamaları ve faaliyetleri kapsamında uygulama oteli işletmek, yiyecek, içecek, konaklama hiz-
metleri vermek ve bu amaç doğrultusunda ilgili tesisleri işletmek.

c) 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, seminer düzenlemek ve kurs açmak, toplantı, konfe-
rans, panel ve sempozyumlar düzenlemek ve sınavlar yapmak.

ç) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz, ölçüm, test ve
kalibrasyon yapmak.
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d) Faaliyet alanlarına uygun araştırma ve uygulama yapmak; bilimsel sonuçların uy-
gulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

e) Eğitim-öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş,
broşür, sergi ve fuar düzenlenmesi, iç ve dış mekân düzenlemeleri ve benzeri hizmetleri yap-
mak.

f) Üniversitenin eğitim-öğretim ve uygulama faaliyeti ile ilgili her türlü basım ve yayım
hizmetlerini yapmak.

g) Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında çalışmalar yapmak, sanayi kuruluşlarınca
üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve öl-
çümler yapmak, projeler hazırlamak ve uygulamak.

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

h) Pedagojik formasyon, yabancı dil, yabancılara Türkçe öğretimi, bilgi işlem, yazılım
ve donanım, bilirkişilik, arabuluculuk eğitimi gibi konularda eğitim hizmetleri faaliyetlerinde
bulunmak.

ı) Mevcut fiziksel kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı
olmak üzere, yukarıda sayılanlar dışında her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak ve Yö-
netim Kurulunun izni alınmak koşuluyla üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak, satmak, satış
yerleri açmak ve işletmek.

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

ödenek tahsis edilen birim yöneticileri harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri yazılı olarak
ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendi-
lerine en yakın kurum personeline devredebilirler.

(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.

Sermaye limiti
MADDE 6 – (1) İşletmenin sermaye limiti; 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

10/12/2013 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 8  –  (1)  9/7/2008 tarihli ve 26931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi

Evran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
EĞİTİM YARDIMCI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 

Komutanlığı ihtiyacı Eğitim yardımcı malzemeleri, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamelerine ve malzeme listesine 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-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, malzeme listesi, 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, 09/06/2021 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 ve 
malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 
komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

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. maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 
 4649/1-1 
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SANAT GALERİSİ SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Profesyonel Sistemleri işi kapsamında Sanat Galerisi Ses 
ve Görüntü Sistemi 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 (140-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, 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, 10/06/2021 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 komisyonca 
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

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. maddesi (g) fıkrası (İstisna) 
kapsamındadır. 4685/1-1 
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1 ADET RADYOTERAPİ PLANLAMA AMAÇLI 4 BOYUTLU SOLUNUM 
KONTROLLÜ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SİMULATÖR SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Radyoterapi Planlama Amaçlı 4 Boyutlu Solunum Kontrollü Bilgisayarlı Tomografi 

Simulatör alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 
20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası  :2021/299527  
1-İdarenin 
a) Adresi  :Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon numarası  :0 312 202 23 56 
c) Elektronik posta adresi  :bap@gazi.edu.tr  
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Adet Radyoterapi Planlama Amaçlı 4 Boyutlu Solunum 
 Kontrollü Bilgisayarlı Tomografi Simulatör Alımı 
b) Teslim yeri  : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi) 
c) Teslim tarihi  : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin tamamı 
150 (Yüzelli) takvim günü içinde CIP/Ankara gümrüklerine 
teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesine nakil/teslimi yüklenici tarafından 
yapılacaktır.) 

3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati  : 21.06.2021 Pazartesi günü, saat: 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir. 
4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 
(TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 -İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 -İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 
7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 150(yüzellitürklirası).-Türk 
Lirası yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 21.06.202021 Pazartesi günü, saat: 11:00 ‘a kadar Gazi Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden 
teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 4647/1-1 
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V80H MBE BÜYÜTME ODASININ TEMİZLİĞİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE 
EDİLECEKTİR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
V80H MBE Büyütme Odasının Temizliği Hizmeti alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale 

Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 
pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale kayıt numarası  : 2021/299226 
1-İdarenin 
a) Adresi  : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA  
b) Telefon ve faks numarası  : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 
c) Elektronik posta adresi  : bap@gazi.edu.tr  
2-İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Adet V80H MBE Büyütme Odasının Temizliği Hizmeti 

alımı 
b) Teslim yeri  : Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi 
c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 180 (yüzseksen) 

takvim günüdür. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati  : 11.06.2021 Cuma günü, saat: 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir.  

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 -İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 -İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294- 06100001 

ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 150,00- (Yüzellitürklirası)TL 

yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

8- Teklifler 11.06.2021 Cuma günü, saat: 11:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4648/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul İli Ümraniye Belediye Başkanlığından: 
İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, İnkılap Mahallesi, 46 Pafta, 874 Ada, 223 Parsel’deki 

Taşınmazın Satışı Yapılacaktır. 
İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, İnkılap Mahallesi, 46 Pafta, 874 Ada, 223 Parsel’deki 

Taşınmazın Satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ve 40. 
maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı binası 2. kat Encümen 
Salonunda, Belediye Encümenince satışı yapılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 10/06/2021 mesai bitimine kadar 9. Kat Destek 
Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhale Katılım Belgesini alması ve teklif 
zarfını İdare’ye teslim etmesi gerekmektedir. 

İşin nevi  : İnkılap Mahallesi, 46 Pafta, 874 Ada, 223 Parsel’ deki Taşınmazın Satışı  
Tahmin edilen bedel  : 4.169,93 m2 alan bedeli 80.000.000,00 TL, 
Geçici teminat  : Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz. 
Şartname Bedeli  : 1.000,00 TL 
İhale Gün ve saati  : 11/06/2021 - 10:30 
İhalenin yapılacağı yer  : Ümraniye Belediye Başkanlığı  
İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri 

gerekmektedir.  
a. GERÇEK KİŞİLERDEN:  
a1) Teklif mektubu,  
a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış 

geçici teminat mektubu,  
a3) İmza beyannamesi,  
a4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza 

Beyannamesi  
a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,  
a6) İkametgâh belgesi,  
a7) Nüfus cüzdanı örneği,  
a8) İhale katılım belgesi,  
a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. 
b. TÜZEL KİŞİLERDEN:  
b1) Teklif mektubu,  
b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış 

geçici teminat mektubu, 
b3) İmza sirküleri,  
b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş 

İmza Beyannamesi  
b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,  
b6) İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde 

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
b7) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,  
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b8) İhale katılım belgesi,  
b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. 
İhaleyi alan firma ihale bedelini, sözleşme imzalanmadan önce, Ümraniye Belediyesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödeyecektir. Yasal süreler içerisinde ihale bedelinin ödenmemesi 
ve sözleşme imzalanmaması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanuna göre 
çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümleri uygulanır. 

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne 

çevirebilir. 
Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir. 
Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra 

daireleri yetkilidir. 
Duyurulur. 4522/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam 
zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
Fakülte / Yüksekokul / 

Enstitü 
Bölüm / Program / 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Uzmanlık 
Alanı 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi 

1 Profesör 
Kamu 

Yönetimi 
Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 
Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 
 4631/1-1 
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Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 4651/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 4652/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 4653/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 4654/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 4559/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
Belediye Meclisimizin 06/11/2020 tarih ve 471 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2021 tarih ve 669 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, Şehit Osman Avcı Mahallesi imarın 48582 ada 1 sayılı parselin güneyindeki park alanında 
taşıt yolu ve otopark düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” 
31/05/2021 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 4634/1-1 
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 
sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.  

Profesör kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe 
ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir 
belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6 takım) dosyalarını vermeleri 
gerekmektedir.  

1- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim 
edilecektir.  

2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

FAKÜLTE 
BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI/ 
BİLİM DALI 

KADRO 
UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi Psikoloji Profesör 1 

Sosyal Psikoloji alanında Doçent 
unvanına sahip olmak. Doçentlik 
unvanı sonrası yükseköğretim 
kurumlarında en az 5 yıl çalışmış 
olmak. 

 4684/1-1 
—— • —— 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. 
maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi 
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatı Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak 
öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 
birlikte: 

1.Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

2.Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3.Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen ya 
da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul 
edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 
AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi    
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Edebiyat alanında Çağdaş Türk edebiyatıyla ilgili bir konuda 

doktora diplomasına sahip olmak. Modern Türk romanı ve Türkiye'de yaşamış yabancıların edebi 
üretimleri üzerine çalışmalar yapmış olmak. Modern Türk edebiyatı konularında uluslararası 
saygınlığa sahip dergilerde yayınlanmış (veya kabul edilmiş) makale veya uluslararası kitaplarda 
kitap bölümü sahibi olmak. 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 
 4632/1-1 
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları 
sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün 
içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi 
içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate 
alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak 
olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

a) Öğretim Üyeleri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 
2. Doktora belgesi 
3. Doçentlik belgesi 
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 
6. Resimli öz geçmiş 
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
Aranılan Nitelikler: 
1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı 
dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler 
için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış 
olmak. 

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama 
kriterlerini sağlamış olmak. 

b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 
2. Resimli öz geçmiş 
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript 
6. ALES sonuç belgesi 
7. Nüfus cüzdanı sureti 
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi 
9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir 

belge. 
Aranılan Nitelikler: 
1. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması. 
2. ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 
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3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 
puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 80 
puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

Fakülte Bölüm/Ana Bilim Dalı Unvan Adet Aranan Nitelikler 

Mühendislik 
Fakültesi 

Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Fakültelerin Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve 
ilgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans veya 
doktora yapıyor olmak. 

Yabancı 
Diller 

Yüksekokulu 

Temel İngilizce 
ve Modern Diller 

Bölümleri 

Öğretim 
Görevlisi 

15 

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil 
Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan 
Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim 
Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) 
bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve 
tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış 
olmak. 

 4619/1-1 
—— • —— 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş 
Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile 5 temizlik görevlisi ve 1 
güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 6 adet sürekli işçi alınacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ - KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, 
şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen 
veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

GENEL ŞARTLAR 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) 18 yaşını tamamlamış olmak, 
c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

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

d) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, 
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e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu 
imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu 
örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, 

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
g) Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, 
h) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 
ı) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

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

olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. 
TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 
• İlköğretim veya orta öğretim mezunu olmak, 
• 18 – 35 yaş arasında olmak. 
GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 
• Ön lisans mezunu olmak. 
• 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış ve 

Valilik tarafından düzenlenen güncel (süresi dolmamış olan) özel güvenlik kimlik kartına sahip 
olmak. 

• 18 – 35 yaş arasında olmak, 
AÇIKLAMALAR 
1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 
2. Her aday,  İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilir. Birden 

fazla ilana müracaat edenlerin başvuruları, kabul edilmeyecektir. 
3. Talepler Kilis Merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, son 2 yıl itibariyle 

Kilis İl genelinde ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir. 
İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen aday listeleri, kura yeri ve tarihi, kura 

sonuçları, istenilen belgeler ile diğer her türlü duyurular www.kilis.edu.tr internet adresinden ilan 
edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday 
mülakata alınacaktır. 

4. Bu ilan tebligat yerine geçecektir. 
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
6. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve 
şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. 

7. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından 
göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından 
belirlenecektir. 
 4628/1-1 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2021 – Sayı : 31497 

 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı 
Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek 
olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam 
Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş 
Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyesi” alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölümü 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Aranan Koşullar 
İlan Son 

Başvuru Tarihi 

İletişim 
Fakültesi 

Reklamcılık Profesör 1 

1- Doktora derecesini yurtdışında tanınmış 
(uluslararası sıralamada ilk bine giren) bir 
üniversitede yapmış olmak.   
2- Doçentlik unvanını Pazarlama alanından 
almış olmak. 
3- Kalite yönetimi, Lüks tüketim, Pazarlama ve 
tüketici davranışları, Markalaşma alanında 
çalışmalar yapmış olmak.   
4- En az bir yıl süre ile yurt dışında bir 
Üniversitede çalışmış olmak.   
5- Yurtiçinde ve yurtdışında yüksek atıflı bilimsel 
yayınlara sahip olmak 

14/06/2021 

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru. 
khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. 

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı 
ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

3. 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. 

4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 
bilimsel dosyaları, 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, 
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
7. Kimlik belgesi, 
8. 1 adet fotoğraf. 
 4620/1-1 
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Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 
yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri 
doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayımlandığı 
tarihten itibaren 15 gündür. 

1-Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır. 
2-Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Rektörlük Evrak 

Kayıt Birimine şahsen/posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden dolayı 
sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate 
alınmayacaktır.) 

3-Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri 
Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili 
kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni 
sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan 
bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen 
adayların başvuruları kabul edilmez.) 

4-Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinde 
(https://personeldb.kayseri.edu.tr/EditorUpload/Files/fa4b0998-06bb-4780-bd6c-ee628b955cb7.pdf)  
ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri 
bölümünde yer almaktadır. 

5-Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 
dikkate alınmayacaktır. 

6-İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 432 38 38-
10606/10614 numaralı telefonundan bilgi alınabilir. 

7-Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara 
uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak 
atamalar iptal edilecektir. 

8-Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
9-Profesörler Doçent kadrosuna müracaat edemezler. 
NOT: Rektörlüğümüzce gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik 

veya ilan iptali yapılabilir. 
DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU İÇİN 
-Adayların ilan edilen doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri 

Üniversitesi’nde açık bulunan doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda 
Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından 
kabulü zorunludur. 

-2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak, 
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-Adayların; dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayınlarını kapsayan takım dosya (1 Fiziksel+ 4 

Flash Bellek) ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta 

uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum 

belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan yayın dosyası 

haricinde), Hizmet Belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti 

Olanlar için), Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. (Mezuniyet 

belgelerinde barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir) 

-YÖKDİL veya YDS sınavından; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kadrolarına 

yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından 

en az 65 (altmış beş) puanın muadili bir puan almış olmak. Çalışma alanı bir yabancı dil olan 

bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde yukarıda belirtilen merkezi yabancı dil 

sınavlarının birinden fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar 

için en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan almış olmak. 

-Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için ÜAK 

tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan sözlü sınavından başarılı olmak. 

Not: 

-Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik 

Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları 

puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir. 

İLAN 

NO 
BİRİMİ BÖL/ABD/ASD/PROG UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA 

1001 
Develi İslami İlimler 

Fakültesi 

Osmanlı Türkçesi ve 

İslami Türk Edebiyatı 
Doçent 3 1 

İslam  Tarihi  ve  Sanatları  Alanında 

Doçentliğini Almış Olmak. 

1002 
Uygulamalı Bilimler 

Fakültesi 

Muhasebe ve Finans 

Yönetimi 
Doçent 1 1 

Muhasebe Alanında Doçentliğini Almış 

Olmak. Muhasebe Bilgi Sistemi ve 

Denetim Konusunda Çalışmaları Olmak. 

1003 
Uygulamalı Bilimler 

Fakültesi 

Muhasebe ve Finans 

Yönetimi 
Doçent 2 1 

Muhasebe Alanında Doçentliğini Almış 

Olmak. Lojistik ve Sağlık İşletmelerinde 

Maliyet Hesaplamaları Alanında 

Çalışmaları Olmak. 

1004 

Safiye Çıkrıkçıoğlu 

Meslek 

Yüksekokulu 

Gıda Teknolojisi Doçent 2 1 

Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu 

Olmak. Gıda Bilimleri ve Mühendisliği 

Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Süt 

Ürünleri Konusunda Çalışmalar Yapmış 

Olmak. 

 4666/1-1 
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Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

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 inci maddesi hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi : 31.05.2021 
Son Başvuru Tarihi : 14.06.2021 
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 17.06.2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 22.06.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 24.06.2021 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.samsun.edu.tr 
Genel Şartlar 
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 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 yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

4-Adaylarda, 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 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir 
sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

Özel Şartlar 
1-Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi 

uyarınca 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. 
2-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı 
aranır. 

Muafiyet 
1-Meslek yüksekokullarının, genel şartlar başlığı altında yer alan 4 üncü maddesi 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

2-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 
sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim öğretim elemanı 
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz. 
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Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler: 
1-Başvuru formu 
2-Özgeçmiş 
3-Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.) 
4-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro özel şartlarına 

bağlı olarak gerekli ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi 
(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru 

yapabileceklerdir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca 
onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır. (Atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime 
ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) Yabancı 
yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 
denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir.) 

5-Lisans transkript belgesi (Mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak 
imzalı/mühürlü sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.) 

6-Lisansüstü (ilana göre yüksek lisans ve/veya doktora) Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınan 
karekodlu başvuru tarihi itibariyle alınmış öğrenci belgeleri başvuru aşamasında kabul edilecektir.    
e-Devlet harici öğrenci belgelerinin ya aslı ya da Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/ 
mühürlü olması gerekir.) 

7-İki adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf) 
8-ALES sonuç belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti) 
9-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği 

kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi 
10-Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden 

alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.) 
Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler: 
1-Başvuru formu 
2-Özgeçmiş 
3-Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.) 
4-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel şartlara 

bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/ doktora) diploması veya geçici mezuniyet 
belgesi 

(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru 
yapılabilecektir. e-Devlet harici öğrenci belgelerinin ya aslı ya da Resmi Kurumlarca onaylanmış 
ıslak imzalı/mühürlü olması gerekir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesini başvuruda ibraz etmesi 
gerekmektedir.) 

5-Lisans transkript belgesi (Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti 
olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilir.) 

6-İki adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf) 
7-ALES sonuç belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti) 
8-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği 

kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu değildir.) 
9-Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.) 
10-Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden 

alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.) 
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Önemli Notlar: 
1-Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine 

şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine 
kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan 
başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime 
ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

2-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya 
başvurduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir. 

3-Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/ 
şirket/firmadan alınan hizmet belgesi ile veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile 
birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de zorunludur 
(Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.) 

4-Rektörlük bünyesinde ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular 
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına diğer başvurular ise kadronun ait olduğu birime yapılacaktır. 

İlan No Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvanı DRC Adet Açıklama 

2021 -2/1 Rektörlük 
Yabancı 

Diller 

Yabancı 

Diller 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 2 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü 

ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz 

Dilbilimi veya Çeviribilim lisans mezunu 

olup, merkezi bir Yabancı Dil (İngilizce) 

sınavından en az 90 veya eşdeğerliliği 

kabul edilen bir sınavdan bu puana denk bir 

puana sahip olmak. 

2021 -2/2 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Denizcilik 

İşletmeleri 

Yönetimi 

Denizcilik 

İşletmeleri 

Yönetimi 

Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi veya Deniz 

Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans 

mezunu olup, bu alanların birinde doktora 

yapıyor olmak. 

2021 -2/3 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Sağlık 

Yönetimi 

Sağlık 

Yönetimi 

Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

Sağlık Yönetimi lisans mezunu olup, aynı 

alanda doktora yapıyor olmak. 

2021 -2/4 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Yeni Türk 

Edebiyatı 

Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora 

yapıyor olmak. 

2021 -2/5 

Teknik Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Motorlu 

Araçlar ve 

Ulaştırma 

Teknolojileri 

Raylı 

Sistemler 

Makine 

Teknolojisi 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 1 

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, 

İnşaat Mühendisliğinde -Ulaştırma 

alanında- tezli yüksek lisans yapmış olmak 

ve raylı sistem işletmeleri alanında en az iki 

yıl -belgelendirilmek kaydıyla- iş 

tecrübesine sahip olmak. 

 4551/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a 

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

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

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

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

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

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

Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki genel şartlar ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 
yedinci fıkrasının (ç) bendine ilişkin 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan asgari seksen beş puan şartını sağlamaları gerekmektedir.  

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

Fakülte Adı Bölüm Adı 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Adedi 

Uzmanlık Alanı 

İşletme 
Fakültesi (*) 

Uluslararası 
Ticaret ve 
Finansman 

Bölümü 

Prof. Dr. 1 

Doçentlik derecesini Finans bilim alanında almış 
olmak. Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, 
Finansal Ekonomi alanlarında eğitim, araştırma 
ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışı akademik 
çalışma deneyimi olmak. 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi (*) 

Matematik 
Bölümü 

Doç. Dr. 1 

Doçentlik derecesini Matematik bilim alanında 
almış olmak. Uygulamalı Matematik, 
Diferansiyel Denklemler alanlarında eğitim, 
araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtiçi ve 
yurtdışı proje deneyimi olmak. 

 4633/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Türk İslam Düşünce Tarihi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mantar Üretim ve Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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