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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Acıbadem Üniversitesinden:

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK POLİTİKALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları

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

yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

23 Şubat 2015
PAZARTESİ
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkez; tarafsız ve bilimsel bir eşgüdüm yaklaşımı temelinde, ortak

akıl ve katılımcılık ilkeleriyle sağlık politikaları konusunda; yenilikçi ve iyileştirici çözümleri

tartışmaya açmak, bu hususlarda model üretmek, araştırma yapmak, proje geliştirmek, dona-

nımlı insan kaynağı yetişmesine katkı sağlamak, oluşan bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası

işbirliği içinde toplantı ve yayınlar yaparak ilgili karar vericilerle paylaşmak amaçlarına hizmet

ve öncülük etmek üzere kurulmuştur. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, Üniversite ve sağlık ile ilişkili tüm alanlarda işbirliği halinde;

kaliteli, kanıta dayalı, maliyet etkili olarak toplumun sağlık düzeyini yükseltmeye odaklı poli-

tikalar geliştirmek üzere faaliyet gösterir.

(2) Merkez faaliyetleri; hizmet sunumu, finansman, örgütlenme, mevzuat ve yönetim

gibi sağlık politikası ile ilgili konuları kapsamaktadır. 

(3) Merkezin faaliyet alanları, sağlık politikalarında;

a) Veri toplamak ve analiz etmek, 

b) Araştırma yapmak, 

c) Eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, 

ç) Model ve proje geliştirmek, 

d) Yayın yaparak ilgililerine aktarmak,

e) Ulusal ve uluslararası kongre, zirve, konferans, seminer ve eğitimler düzenlemek,

f) Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek diğer etkinliklerde bulunmaktır.
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(4) Merkez bu faaliyetlerinde; ulusal ve uluslararası, kamu-özel-akademik-sivil toplum

ve gönüllü gibi kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda birlikte çalışır. Yurt içi ve

yurt dışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla; iletişim ağı kurmak, stratejik işbirliğinde bulunmak,

ortak faaliyetler yapmak, özel protokoller imzalamak gibi faaliyetleri yürütür. Gerektiğinde

ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez gibi

kuruluşlar, kamu ve özel sektör kurumları ile sivil toplum kuruluşları adına araştırma, proje,

rapor, yayın, kongre gibi çalışmaları üstlenir ve gerekli görülmesi halinde bu kapsamda bahsi

geçen kurumların bilimsel temsilciliğini yapar. 

(5) Merkez, sağlık politikaları ve yönetimi konularında, bütüncül bir bakışla yaptığı

analiz ve değerlendirmeler sonucunda pilot uygulamalar yapar, karşılıklı teknik yardımlaşma

süreçlerinde yer alır. 

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 Müdür Yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-

revlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. 

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-

ları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, Müdür Yar-

dımcısının bulunmadığı zamanda ise Yönetim Kurulunun en kıdemli üyesi vekâlet eder. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yö-

netim Kurulunca alınan kararları uygulamak, 

b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşü alındıktan sonra faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak, 
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c) Merkezin idarî işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sun-

mak,

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak. 

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş ki-

şiden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle

boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

salt çoğunlukla en az ayda bir kez toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ilkeleri belirlemek,

b) Yıllık bütçe ve program ile üç yıllık bütçe ve plan hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak, değerlendirmek ve onaylamak, bu kapsamda gelir-gider-bağış gibi kaynaklar ile

ilgili iş ve işlemlere karar vermek,

c) Araştırma, danışmanlık, proje, yayın ile ulusal ve uluslararası kongre, zirve, konfe-

rans, seminer, eğitim programlarını değerlendirmek ve onaylamak,

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma işbirliğine yönelik süreci

değerlendirmek ve onaylamak, 

d) Merkez faaliyetleri ile ilgili konularda yeni program koordinatörü, çalışma alan ve

grupları kurmak ve bunların çalışmalarını düzenlemek,

e) Süreçler, iş akışları, görev tanımları, performans verileri ve çalışma usul ve esasları

gibi konuların yapılandırılması, hazırlanması ve yürütülmesi ile faaliyet alanlarına ilişkin ikincil

mevzuatı değerlendirmek ve onaylamak,

f) 2547 sayılı Kanun kapsamında ve Üniversite tarafından amaçları doğrultusunda ve-

rilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma ko-

nularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve uzmanlar arasından

istekleri halinde, üç yıllık süreyle Rektör tarafından görevlendirilen en az sekiz kişiden oluşur.

Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur.

Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.
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Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Yönetim Kuruluna bilimsel ve tek-

nolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisinden istenen konularda incelemeler yaparak

görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

Demirbaş ve ekipman

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamın-

dan alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür. 

—— • ——
Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/3/1999 tarihli ve 23641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversitenin Yönetim

Kuruludur. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü,

yüksekokul, meslek yüksekokulu ve uygulama merkezi müdürleri ile Rektörlük Bölüm Başkan-

larına devredebilir.”  

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü programların dışında, eğitim verilen ve

araştırma yapılan tüm alanlarda, Üniversitenin ve diğer kamu ve özel kişi, kurum ve kuruluş-

ların hizmet içi eğitim ve mesleki eğitim taleplerini karşılamak.

b) Nitelik kazanma imkânı sağlayan sertifika programları düzenlemek, kurumsal an-

laşmalarla özel program ve paket eğitim programları sunmak, gelişen ve sürekli değişen yeni

teknolojileri ve uygulamaları tanıtmak ve bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağ-

lamak.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 23 Şubat 2015 – Sayı : 29276



c) Görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eği-

tim verilmesini sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite öğrencilerine, personeline, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alan-

larda danışmanlık hizmeti vermek.

b) İhtiyaç duyulan her konuda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim

programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek.

ç) Sürekli eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak araştırma ve inceleme, proje yapmak/yap-

tırmak, Üniversitenin laboratuvar, kütüphane, dershane ve diğer eğitim imkânlarından yarar-

lanmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla işbirliği

yapmak.

e) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca karar-

laştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1)  Müdür, Üniversitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rek-

tör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Mü-

dürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi yardımcı olarak görevlendirir.

Müdür yardımcılarından biri, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Müdür

yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi bitince, yardımcılarının da görevi

sona erer.

(3) Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden

Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(4) Müdür; Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmala-

rının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla görevlidir.
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Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1)  Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin tam gün çalışan öğretim

elemanları arasından Müdür tarafından önerilen iki kat aday arasından Rektör tarafından seçilen

ve görevlendirilen altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan

süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek.

b) Sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek.

d) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceği, düzenlenen prog-

ramlarda kimlerin görevlendirileceği ve yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek.

e) Merkezin bütçesini hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1)  Danışma Kurulu; Üniversitedeki her fakülte, enstitü, konservatuvar,

yüksekokul ve meslek yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin yönetim kurullarınca be-

lirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin

görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri bit-

meden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez ile ilgili faaliyetleri değerlendirmek, öneri-

lerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyotek-

noloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını,

yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Uy-

gulama 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: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Biyoteknolojinin sağladığı imkânlardan yararlanmaya yönelik konularda araştırmalar

yapmak.

b) Üniversitenin bu alanda çalışan elemanlarını bir araya getirerek daha etkin çalışma-

larını sağlamak; böylece bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, geliştirme ve uy-

gulama projeleri hazırlamak ve yürütmek.
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c) Biyoteknoloji konusunda ihtiyaç duyulan bilgili ve becerikli elemanlar yetiştirmek,

eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Biyoteknoloji alanında patentli ürünler elde etmek, ürünlerin laboratuvar veya pilot

ölçekte üretimini sağlamak veya endüstriyel boyutta üretimine bilimsel açıdan destek olarak

ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

d) Merkez bünyesinde yapılan çalışmalarla Türkiye’nin biyoteknoloji alanındaki ulus-

lararası rekabet gücünü artırmak.

e) Faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ürün geliştirme, üretim, ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi ile gıda güvenliği

ve sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda biyoteknoloji ile ilgili araştırma ve geliştirme ça-

lışmaları yapmak ve yapılanlara destek vermek.

b) Bitkisel üretimde tohumluk, hayvansal üretimde damızlık, gıda sanayisinde mikro-

organizma ıslahı yapmak ve geliştirilen ürünlerin üretimlerini gerçekleştirmek.

c) Çevre ile uyumlu ve sürdürülebilir üretim teknikleri, üretim girdileri, ürün işleme

teknolojileri geliştirmeye; bitki, hayvan ve mikroorganizmalarda gen kaynaklarının korunma-

sına ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Konuyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile mesleki birlik ve benzer oluşumlara da-

nışmanlık hizmetleri vermek.

d) Üniversitede biyoteknoloji konusunda araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim

elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek.

e) Biyoteknoloji alanında ortak bilimsel araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek,

uygulamak ve ortak çalışmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak.

f) Biyoteknoloji konusunda ortak araştırma ve geliştirme etkinlikleri için, bölgesel, ulu-

sal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

g) Biyoteknoloji konusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştır-

maları duyurmak amacı ile seminerler, kurslar ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu

çalışmalar ile ilgili katılım belgeleri ve sertifikalar vermek.

ğ) Biyoteknoloji alanında kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı ile yayın

ve yayım faaliyetlerinde bulunmak.

h) Sanayi kuruluşlarının gereksinim duydukları biyoteknoloji ile ilgili araştırmaları yap-

mak, onların sorunlarını çözmeye yönelik projeler yürütmek ve ürün geliştirme etkinliklerini

desteklemek.

ı) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun

diğer çalışmaları yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin biyoteknoloji alanında çalışan öğretim üyeleri

arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl

süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, biyoteknoloji alanında ça-

lışan farklı akademik birim öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak

görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün katılmadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya

kadar vekâlet edebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde

müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Süresi bitmeden ayrılan müdür yardımcısının yerine,

kalan süreyi doldurmak üzere yenisi aynı yöntemle görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkez çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve

geliştirilmesini sağlamak.

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

etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yaparak Merkezin

amaçlarına uygun ortak proje çalışmaları yapmak ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,

çalışma programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunda karara

bağlanan çalışma programlarını yürütmek.

d) Projelerin yürütülmesinde ve araştırmalarla ilgili olarak ihtiyaç duyulduğunda Yö-

netim Kurulu ile birlikte Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre

sunmak.

f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitenin biyoteknoloji alanında ça-

lışan farklı akademik birim öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen

adaylar arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından seçilecek beş üyeden oluşur. Görev süresi

dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine ayda bir defa olağan olarak toplanır ve

Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür gerekli hallerde ola-

ğanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla

toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu

toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlemesine

ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

b) Merkezin bilimsel ve yönetsel çalışma programlarını düzenlemek.

c) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Mü-

düre yardımcı olmak.

ç) Önerilen bilimsel projeleri değerlendirmek, uygun olanları belirlemek, uygulama ve

destekleme şekillerini karara bağlamak.

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek, bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğ-

rultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

e) Teklif edilen eğitim programlarından hangilerinin düzenleneceğine, düzenlenen prog-

ramlarda kimlerin görevlendirileceğine karar vermek.

f) Eğitim programları sonunda verilen başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin ve-

rilme koşullarını Senatoya önermek.

g) Araştırmacıların çalışma alanları hususunda, yönlendirici ve teşvik edici kararlar al-

mak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden ve istekleri halinde

ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından Yönetim Ku-

rulunca belirlenen sayıda ve öngörülen süre için Rektör tarafından görevlendirilen en az beş

en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi

biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi

doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ile birlikte yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır.
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Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Araştırma projelerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olmak.

b) Merkezin çalışmaları hakkında görüşler bildirmek ve yeni çalışma konuları hakkında

Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, teknik işler, proje ofisi, döner sermaye,

halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, ça-

lışma birimi başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak,

koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Çalışma birimle-

rindeki elemanlar Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir.

Müdür çalışma biriminin faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcısına veya Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 13/9/2009

tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Döner

Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis

edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ANADOLU SELÇUKLULARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Anadolu Selçuklu-

ları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organ-

ların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Anadolu Selçukluları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve bu organların görevlerine

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) Birim: Merkez birimlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (CÜASAM): Cumhuriyet Üniversitesi Anadolu Selçukluları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Selçuklu dönemi tarih araştırmalarına katkıda bulunabilecek bütün bölümlerle iş bir-

liği sağlamak, gerekli çalışma zeminini oluşturmak.

b) Selçuklu tarihi, kültürü ve birikimi hakkında bilinç oluşturmak, bunun için farkın-

dalık oluşturacak çeşitli çalışmalar ve faaliyetlerde bulunmak.

c) Uluslararası alanda yapılan Selçuklu dönemi çalışmalarını Türk bilim literatürüne

kazandırmak.
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ç) Selçuklu kültür atmosferinin bugüne katkılarını meydana çıkarıp ekonomik ve sosyal

alanda faydaya dönüştürmek.

d) Akademik çalışmalarda Selçuklu araştırmalarını teşvik etmek, bu konuda çalışma

yapacak olanlara yardım sağlamak.

e) Kaynak diller konusunda kurslar ve etütler oluşturarak lisans ve lisansüstü seviyedeki

öğrencilerin daha sağlam bir alt yapıyla yetişmesini sağlamak.

f) Merkezin yapacağı kongre, konferans, sempozyum, çalıştay gibi çalışmalardan in-

ternet üzerinden kamuoyunu haberdar etmek ve sanal ortam üzerinden paylaşıma açmak.

g) Veri bankası oluşturarak Selçuklu araştırmaları konusunda derli toplu bir kütüphane

ve dokümantasyon merkezi meydana getirmek.

ğ) Selçuklu devri tarihi yapılarının korunması ve sahiplenilmesi konusunda toplumsal

bilinç oluşturmak.

h) Selçuklu arkeolojisini teşvik ederek daha aktif hale getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, tarih alanında çalışmaları bulunan akademik personel arasın-

dan Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür, Yönetim ve Danışma kurullarına

başkanlık eder.

(2) Müdür, çalışmalarda kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından

en fazla iki kişiyi üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün ona-

yına sunar.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri ve-

kâlet eder. Müdürlüğe vekâlet en fazla altı aydır.

(4) Müdür, gereken hallerde görev süreleri dolmadan yardımcılarının değiştirilmesini

Rektörlük makamına teklif edebilir.

(5) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Yönetim

Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

c) Yönetim ve Danışma Kurulları üyelikleri için Rektörlüğe tekliflerde bulunmak.

ç) İhtiyaç duyulan konularda komisyonlar oluşturmak.

d) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Müdürün teklifi ve Rek-

törün onayı ile tarih ile ilgili konularda çalışan iki öğretim üyesi ile kamu kurum ve kuruluş-

larının Sivas ilindeki temsilciliklerince görevlendirilen iki temsilci olmak üzere toplam yedi

kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan,

Üniversite dışında altı aydan daha uzun süreyle görevlendirilen ya da mazeretsiz olarak üst

üste üç toplantıya katılmayan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle Rek-

tör tarafından yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla

toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan, program ve projelerin hazırlanması ve uygulan-

masını sağlamak.

b) Önerilecek proje tekliflerini, bütçe sınırları çerçevesinde görüşmek, sıralamak ve

destekleme programına almak.

c) Danışma Kurulunun tavsiye kararlarını görüşerek karara bağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kuruluna, Müdürün teklifi üzerine Üniversite içinden ve

dışından Merkezin faaliyetleri doğrultusunda çalışmaları bulunan kişiler arasından Rektör ta-

rafından görevlendirilen on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

Süresinden önce boşalan üyelikler için aynı usulle Rektör tarafından görevlendirmeler yapılır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş

ve önerilerde bulunur.

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.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve projeler kapsamında alınan

her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/11/2011 tarihli ve 28111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz

Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhekim: Merkez bünyesinde faaliyet gösteren her bir hastanenin başhekimini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Dekan: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ç) Hastane: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin

faaliyet gösterdiği erişkin, çocuk hastaneleri ile Rektörlük tarafından tanımlanacak diğer tıbbi

sağlık hizmeti birimlerini,

d) Hastane Müdürü: Merkeze bağlı hastanelerin Müdürlerinden birini,

e) Hastane Başmüdürü: Merkeze bağlı hastanelerin başmüdürlerinden birini,

f) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü (Başhemşire): Hastanede hemşirelik hizmetlerinin

yürütülmesinden sorumlu olarak görevlendirilen başhemşireyi,

g) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ğ) Merkez Müdürü: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Müdürünü,

h) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,

i) Tıp Fakültesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini,

j) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,
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ç) Başhekim,

d) Hastane Başmüdürü,

e) Hastane Müdürü,

f) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Hastanede uygulamalı eğitim yapan ve tam gün

statüsünde çalışan uzman tıp doktoru öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süreyle

görevlendirilir. Merkez Müdürüne Hastane Başhekimi görevi de verilebilir. Rektör gerekli gör-

düğü hallerde Merkez Müdürünü değiştirebilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisiyle, Hastanede tam gün statüsünde çalışan uzman tıp

doktoru öğretim üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişi merkez müdür yardımcısı olarak

Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkez Müdürünün yapacağı yetki dev-

rine göre, hizmetlerin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olurlar. Müdür yardımcıla-

rının görev süresi Merkez Müdürünün görev süresiyle aynıdır. Merkez Müdürünün görevi ba-

şında bulunmadığı zamanlarda yerine, müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi

kesintisiz altı ayı geçemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘MADDE 9 – (1) Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda faaliyet göstermesi için gerekli

tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak,

b) Merkezde koordinasyonu sağlamak ve iletişim kurmak,

c) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Sağlık alanlarındaki koordinasyonu sağlamak,

d) Hastanenin ödenek ve kadro ihtiyacını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek,

e) Hastanenin bütçesi ile ilgili öneriyi Rektöre sunmak,

f) Hastane döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kay-

bının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağla-

mak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak,

g) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet

satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

ğ) Anabilim dalı ve bilim dalı hizmetleriyle ilgili performans ölçütlerini tespit etmek,

h) Rektör tarafından hastanelerin amaç ve faaliyetlerine ilişkin verilen diğer görevleri

yapmak.’’
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A

ve 9/B maddeleri eklenmiştir.

“Hastane başhekimi

MADDE 9/A – (1) Hastane başhekimi: Hastanede uygulamalı eğitim yapan ve tam gün

statüsünde çalışan uzman tıp doktoru öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendi-

rilir. Her bir hastaneye ayrı bir başhekim görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde

Başhekimi değiştirebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde Başhekimin de görevi sona erer. Baş-

hekimin önerisiyle, Hastanede uygulamalı eğitim yapan ve tam gün statüsünde çalışan öğretim

elemanları arasından her bir hastane için en fazla beş kişi başhekim yardımcısı olarak Rektör

tarafından görevlendirilebilir. Başhekim yardımcılarının görev süresi Başhekimin görev süre-

siyle aynıdır. Başhekimin görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine, başhekim yardım-

cılarından biri vekalet eder. Vekalet süresinin kesintisiz altı ayı geçmesi halinde yeni bir baş-

hekim görevlendirilir.

Hastane başhekiminin görevleri

MADDE 9/B – (1) Hastane Başhekiminin görevleri şunlardır:

a) Hastaneye her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çer-

çevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene

kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek,

b) Hastanede yerleşik birimlerin muayene, teşhis ve bakım hizmetlerinin düzenli ve

uyumlu biçimde yürütülmesini sağlamak,

c) Hastaneye bağlı, idari, sağlık, teknik tüm Hastane personelinin yönetim, denetim ve

genel gözetimini yapmak, hizmetlilerin istihdam, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve

başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamak,

ç) İdari personelin tıbbi hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzenini sağlamak,

d) Kliniklerin, polikliniklerin, laboratuvarların, destek birimlerinin verimli çalışmasını

sağlamak,

e) Rektör ve Merkez Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi

Dekanı, Merkez Müdürü, merkez müdür yardımcıları, cerrahi ve dahili tıp bilimleri bölüm baş-

kanları ve Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdüründen oluşur.  Yönetim Kurulu üyesi

olan bölüm başkanlarının mazeretli olarak katılamadıkları toplantılara vekilleri katılır.
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(2) Yönetim Kurulunun raportörlük görevini Merkez Müdürünün görevlendireceği has-

tane başmüdürü, hastane başmüdürünün bulunmadığı hallerde hastane müdürü yürütür.

(3) Yönetim Kurulunun gündemini Merkez Müdürü belirler. Yönetim Kurulu başkanı,

Rektör Yardımcısıdır. Rektör katıldığı takdirde toplantıya başkanlık yapar. Yönetim Kurulu,

başkanın daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir olağan toplanır. Başkanın

çağrısı üzerine veya en az üç üyenin yazılı başvurusunu izleyen üç iş günü içinde olağanüstü

toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır, oyların eşitliği halinde baş-

kanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Söz konusu kararlar Rektör tarafından onay-

landıktan sonra uygulamaya konulur. Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli hallerde ilgili birim so-

rumlularını ve yöneticilerini, oy hakkı olmadan toplantılara davet edebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hiz-

met ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite,

ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belir-

lenir.”

“(3) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili ünitelerde bu-

lunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer

idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur. Anabilim

dallarına ait servis ve polikliniklerin çalışma düzeni ve işleyişinden anabilim dalı başkanları

sorumludur. Anabilim dalı başkanları bu işleyişten aynı zamanda Merkez Müdürüne karşı so-

rumludur. Bölüm laboratuvar sorumluları ile anabilim dallarına bağlı üniteler dışındaki ünite-

lerin sorumluları, Merkez Müdürü tarafından üç yıllığına görevlendirilirler. Merkez Müdürü

gerekli gördüğü hallerde sorumluları değiştirebilir. Bölüm laboratuvar sorumluları ve ünite so-

rumluları Merkez Müdürüne karşı sorumludur.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/11/2011 28111
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2/2/2015 PAZARTESİ      MURAT 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

23 Şubat 2015 

PAZARTESİ 
Sayı : 29276 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/290  
Karar No : 2014/423 
Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan sanık Suriye uyruklu, Jamıl ve Fatma oğlu, 

10/07/1964 Aleppo doğumlu, Suriye - Aleppo nüfusunda kayıtlı olup halen Karaş Mah. 400 
Sokak Oylum Nergiz Sitesi D - Blok 6/19 Şahinbey - Gaziantep adresinde oturur ABDO ABDO 
hakkında yapılan yargılama sonunda; 1-) mahkememizce sanığın 5237 sayılı yasanın 79/1-b, 
TCK. 62, 52/2 maddeleri gereğince 3 Yıl 4 Ay hapis ve 10.000,00.-TL. Adli para cezası ile 
cezalandırılmasına, TCK.nun 52/4 maddesi gereğince sanığa verilen 10.000,00 TL adli para 
cezasının miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 24 eşit 
taksitte ödenmesine, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin 
tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına (ihtarat 
yapılamadı), sanığa verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanığın TCK.nun 
53 maddesi gereğince a-) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu 
kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların 
denetim ve gözetimi altında bulunan kurum veya kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi 
bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, b-) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer 
siyasi hakları kullanmaktan, c-)Sanığın şahsi şartlı tahliye olana kadar velayet hakkından; vesayet 
veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan, d-) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve 
siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan, e-) Bir kamu kurumunun veya 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi 
sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılmasına, 
TCK.'nun 53. maddesinin 1.fıkrasının a, b, c, d, e bentlerindeki haklardan, kendi altsoyu 
üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri hariç mahkum olduğu hapis cezasının infazı 
tamamlanıncaya kadar, 53/3 maddesi uyarınca hükümlünün koşullu salıverilmesi halinde kendi 
altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilme tarihine 
kadar yoksun bırakılmasına, 2-)Adli Emanetin 2014/561 sırasında kayıtlı ve sanık ABDO ABDO 
'dan ele geçirilen toplam; 185 TL., 330 Dolar, 50 Euro gerçek para (Bankaya Yatırılmak üzere) bu 
suçtan elde edildikleri anlaşılmakla TCK.55/1 maddesi uyarınca MÜSADERESİNE dair verilen 
hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık ABDO ABDO'ya 
tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 Ay 

süre ile ilan edilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur. 582 
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Alanya 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/108 
Karar No : 2014/144 
Katılan : Aleksandra Ivanova - Mıchael kızı 1991 Rusya D.lu Rusya Sanık Peterbirg 

Prespekt Lunacharskogo Home 94/1 No: 142 adresinde ikamet eder. 
Suç : Basit Cinsel Saldırı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak kişiyi hürriyetinden 

yoksun kılma. 
Suç Tarihi : 29/08/2012 
Karar Tarihi : 27/02/2014 
Yukarıda açık kimliği ile dosyada mevcut adresi yazılı bulunan katılanın gıyabında 

verilen beraat karan bugüne kadar tebliğ edilememiştir. 
Bu nedenle; gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ncu maddeleri 

gereğince RESMİ GAZETE'DE yayınlanmak suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi 
Gazete'de yayınına müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği dair, dosya üzerinde karar verildi.
 891 

—— • —— 
Alanya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2010/298 
Karar No :2014/367 
Mahkememizin 01/07/2014 tarih, 2010/298 Esas, 2014/367 sayılı kararı ile; Konya ili 

Akşehir İlçesi Üçhüyük mahallesi nüfusunda kayıtlı, Kaşif ve Haticedudu'dan olma, 24/11/1952 
Akait Doğumlu Müşteki - Sanık Ekrem SOY hakkında 25/05/2008 tarihinde işlemiş olduğu 
kasten yaralama suçundan neticeten 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 5237 sayılı 
TCK.nun 53/1-2 maddesinde belirtilen ve aynı yasanın 53/3 maddesi gözetilerek 53/1-c maddesi 
uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet ,vesayet ve kayyumluk yetkileri açısından ise koşullu 
salıverme tarihine kadar yoksun bırakılmasına karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar 
müşteki-sanık Ekrem SOY'a tebliğ edilememiştir. 

Bu nedenle; Gıyabi Hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince 
RESMİ GAZETE'DE yayınlanmak suretiyle sanık Ekrem SOY'a tebliğine ve kararın Resmi 
Gazete'de yayınını müteakip 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 

 890 
—— • —— 

Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/342 
Mahkememizin 2013/342 Esas 2014/437 sayılı kararı ile Sanık Erdal YILMAZ hakkında 

Mühür Bozma suçundan beraat kararı verilmiş olup, Sanık Erdal Yılmaz'ın gıyabında verilen 
beraat kararı ve C. Savcısı Mehmet Tanrıöven-95149'in 26/09/2014 tarihli temyiz dilekçesi sanığa 
tebliğ edilememiştir. 

Gıyabi hükmün ve temyiz dilekçesi 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 maddeleri 
gereğince RESMİ GAZETE'DE yayınlanmak suretiyle sanık Erdal YILMAZ'A tebliğine ve 
kararın Resmi Gazete'de yayınına mütakip 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan 
olunur. 889 

—— • —— 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/887 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Zekeriya ve Hatice oğlu 1986 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan NURETTİN ELHACİ, Ahmet ve Hatice oğlu 1985 D.lu 
Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan MUHAMMED ALHAJ KASSEM, Yahya ve Hamide oğlu 
1984 D.lu Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan ABDURRAHMAN ELHAJI hakkında Kaçakçılık 
suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 30/12/2014 tarih ve 2014/887 esas, 
2014/1497 karar sayılı ilamı ile sanıkların 1'er yıl 3'çer ay hapis ve 100.00'zer TL. Adli para 
cezası ile cezalandırılmasına ve sanıklarda yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. 
maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 
olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 818 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YUVARLAK GÖZETLEME CAMI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/19677 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: (0312) 458 55 00 - 458 57 73 

  Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01  

c) Elektronik Posta Adresi : hacar@turkseker.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı : Yuvarlak Gözetleme Camı, 7 Kalemde Toplam 185 

Adet  

b) Teslim Yeri : Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6.Kat)  

b) Son Teklif Verme  

    (İhale) Tarihi ve Saati : 11 Mart 2015 Çarşamba günü, saat 14:00  

4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 

Yenişehir/Ankara adresinden görülebilir ve TL. 25,00 (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler 11.03.2015 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 

İdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 1453/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Bitlis İli İl Encümen Başkanlığından: 
1 - Mülkiyetin %50 si İl Özel İdaresine %50 si Ahlat Belediyesine ait Ahlat İlçesi Erkizan 

Mahallesi deniz kıyısı mevkiinde yer alan 240 ada 12 persel noda kayıtlı 3.638,79 m² yüz ölçümlü 
Selçuklu otelinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden “Açık Teklif 
Usulü” (Açık Arttırma) ile satışa konulmuştur. 

2 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis 
İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisinde görülebilir. 

3 - İhale, 10/03/2015 Salı günü saat 11:00’de İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl 
Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince yapılacaktır. 

4 - İhaleye esas muhammen satış bedeli 4.000.000,00 - TL.dir. 
5 - Geçici teminat, ihaleye esas yıllık muhammen bedelinin %3 tutarında olan 

120.000,00- TL.dir. 
6 - İhaleye girebilmek için; 
a - Geçici teminat, 
b - Nüfus cüzdan sureti, 
c - İkametgah belgesi, 
d - İmza sirküsü, 
e - Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname, 
f - Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi ve İhaleye girilen yıl vizeli 

isteklinin bağlı olduğu oda belgesi, 
g - Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi, 
h - İhaleye katılımda yasal engelinin olmadığına dair taahhütname. 
7 - İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih 

ve saatte belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir. 
8 - İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 1404/1-1 

—— • —— 
KOMPLE KÜÇÜK YOL MALZEMESİNİN SÖKÜMÜ VE BAĞLANMASI İLE  

SÖKÜLEN MALZEMELERİN VAGONLARA YÜKLENMESİ  
HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2015/17808 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com) 
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:  
Argıthan-Kadınhanı istasyonları arasında hızlı yol yenileme makinesi ile yapılacak yol 

yenileme çalışmaları esnasında 370.000 adet (K) tipi komple küçük malzemenin sökümü ve (HM) 
tipi küçük yol malzemesinin bağlanması ile yol yenilemesinden çıkan küçük yol malzemelerinin 
vagonlara yüklenmesi hizmet alım işi satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 Kanun 3/g 
maddesine istinaden TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Madde 15 Açık İhale Usulü ile 
ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına ihale gün ve saati olan 05/03/2015 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 
100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 1482/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çanakkale İl Özel İdaresinden: 

Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması İlan Metni 

YARIŞMANIN AMACI 

“Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması” ile ekonomik, 

özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; doğaya 

saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin 

belirlenmesi; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin 

pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ 

Bu yarışma Çanakkale Valiliği tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 

23.maddesine göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve 

Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal, tek 

kademeli, mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir. 

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU 

Yarışmaya konu olan alan, Çanakkale merkez sınırları içinde; 110 ada, 56 ve 12 numaralı 

parsellerde ve 118 ada, 58 numaralı parselde kayıtlı olan alanların birleşimidir. Yarışmanın 

konusu bu alanda yer alacak Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi'nin çevre düzenlemeleri ile 

beraber tasarlanmasıdır. 

Yarışma alanı yaklaşık 36.000 m²’dir. 

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Yarışmayı Açan Kurum: Çanakkale Valiliği 

Yarışma Raportörlüğü: Çanakkale İl Özel İdaresi 

Adres: Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 - 17020 

ÇANAKKALE 

Telefon: +90 286 220 00 22 

Fax: +90 286 212 34 39 

E-posta: csam@ilozelidaresi.org 

Web: www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr 

Banka hesap bilgisi: Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Ziraat Bankası 

Kordon Şubesi IBAN: TR440001000813121575925002 

AÇIKLAMA 

Yarışması arsası, Çanakkale kent merkezinin güneyinde; şehrin büyümesini, doğu yönüne 

çizdiği pistle sınırlayan (merkeze oldukça yakın) havalimanının güneybatı ucunda yer alıyor. 

Çanakkale Merkez ve Kepez bölgeleri arasında konumlanan, bugün herhangi bir yer gibi duran bu 

nokta; yapılmakta olan iki alışveriş merkezi, yeni hizmete giren İl Özel İdare Binası, Vali Konağı, 

yeni yurt yapıları ile şehrin önemli odaklarından biri haline gelme potansiyeli taşıyor. Yakın 

tarihte yıkılan kıyı bandındaki eski Tekel depo yapılarının arsasında ise Çanakkale Belediyesi 

tarafından kamuya açık bir alan oluşturulması öngörülüyor. 

Atatürk Caddesi ile Troya Caddesi’nin birleştiği mesnet noktasından başlayarak denize 

doğru uzanan yarışma arsası, çevresi ile kuracağı ilişkilerle kentsel örgütlenmenin bir parçası 

olmaya adaydır. Yarışmacılardan öncelikle Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi binasını ve 

yakın çevresindeki açık alanlarını tasarlaması beklenmektedir. Bu kapsamda, yapının ve açık 

alanlarının birbirleri ile ilişkileri, kente ve kentlilere sunacakları hizmetler ve imkânlar, kentsel 

doku ve deniz ile bağlantı olanakları da düşünülmelidir. Yarışmacıların kentsel ölçekteki ilişkiler 

üzerine geliştirecekleri araç trafiği çözümleri odaklı öneriler dikkate alınmayacaktır. 

Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi 

Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi, özel olarak 1915 Savaşı için kurulmuştur. Merkezin 

işlevi, Çanakkale coğrafyası ile Türkiye ve Dünya Tarihinde önemli bir yer tutan bu savaş için 
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bellek oluşturmaktır. Türkiye ve Dünya'daki yazılı, sesli ve görüntülü kayıtların mümkünse 

orijinallerinin değilse kopyalarının toplanacağı bu merkezin konunun farklı boyutlarıyla ilgilenen 

potansiyel farklı kullanıcıları olacaktır. Öte yandan Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi’nin 

1915 Çanakkale savaşıyla ilgili birikim sağlayacak ve Çanakkale Savaşı dışındaki diğer sosyal - 

kültürel etkinliklere ev sahipliği yapması da misyonlarından biri olarak düşünülmektedir. Jürinin 

önemli bulduğu, ortak kültürel alanlar programının içerdiği mekânların farklı senaryolarla 

Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi ile şehirdeki başka özel ve kamusal kurumları ve 

nihayetinde kentlilerin gece ve gündüz kullanımına açık geliştirilmesidir. Merkez yakın çevresine 

de hizmet etmeli, kamusal yaşantıyı desteklemelidir. 

Merkezin her ne kadar kamuya açık olması istenmekteyse de bilhassa randevuyla 

girilebilen özel kısımları ve yönetim bölümü ayrı ele alınmalıdır. Asgaride bu kısımların teknik 

işletmesinin, açılış kapanış saatlerinin ayrı olacağı düşünülmelidir. 

YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI 

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip 

olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların 

idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak 

belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve 

müteselsilen sorumludurlar. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar; 

• TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak. 

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak. 

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1.dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak. 

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). 

• Yer görme belgesi almak. ( Müelliflerden biri) 

Yarışmaya katılmak isteyenler “Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari 

Proje Yarışması şartname bedeli” açıklaması ile 20TL’nı (Yirmi Türk Lirası) İdare iletişim 

bilgilerinde verilen banka hesabına isim bildirerek yatıracaklardır. Şartname bedelini 

yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, 

telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek 

kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümden verilen adresten dijital 

olarak indirilebilecektir. 

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış 

sayılır. 

Ekip olarak katılımlarda tüm müelliflerin TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması şarttır. 

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ 

• Ahmet Çınar, Çanakkale Valisi 

• Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediye Başkanı 

• Nevzat Küçük, Genel Sekreter V. 

• Mustafa Altındağ, Genel Sekreter Yardımcısı 

• Ömer Yılmaz, Mimar 
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ASLİ JÜRİ ÜYELERİ 

• Arda İnceoğlu, Mimar 

• Kerem Piker, Mimar 

• Aydan Volkan, Mimar (Jüri Başkanı) 

• Mustafa Haluk Zelef, Mimar 

• Özgür Başar, İnşaat Mühendisi 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ 

• Serap Öbekci, Mimar 

• Meltem Şarman, Mimar 

• Erhan Türker, İnşaat Mühendisi 

RAPORTÖRLER 

• Serkan Korkmaz Bayram, Şehir Plancısı 

• Emel Sel, Mimar 

RAPORTÖR YARDIMCILARI 

• Başak Çelik, Mimar 

• Sakin Yılmaz, Memur 

YER GÖRME 

Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görmenin müellif ekip üyelerinden herhangi 

birisi tarafından yapılması şarttır. Yer görme karşılığında yarışmacılara bir ödeme 

yapılmayacaktır. Yer görme bölgesi idarenin iletişim bilgilerinde verilen raportörlük adresinden 

temin edilecektir. 

YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR 

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla 

yarışmadan çıkarılır: 

• Kimlik zarfı bulunmayan projeler. 

• Yarışma şartnamesinin “yarışmaya katılma koşulları” başlığında tanımlanan 

zorunlulukları sağlamayan projeler. 

• Herhangi bir yerinde eserin sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler. 

YARIŞMA TAKVİMİ 

• Yarışmanın ilanı: 23 Şubat 2015 

• Soru sormak için son gün: 15 Mart 2015 

• Soruların yanıtlarının ilanı: 19 Mart 2015 

• Projelerin son teslim tarihi: 11 Mayıs 2015 

• Posta ile gönderilenlerin kabulü için son gün: 14 Mayıs 2015 

• Jüri çalışması başlangıcı: 15 Mayıs 2015 

• Kolokyum tarihi: 23 Mayıs 2015 

ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ 

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve 

mansiyonlar verilecektir. 

• 1. Ödül: 30.000 

• 2. Ödül: 20.000 

• 3. Ödül: 15.000 

• 1. Mansiyon: 8.000 

• 2. Mansiyon:  8.000 

• 3. Mansiyon:  8.000 

• 4. Mansiyon:  8.000 

• 5. Mansiyon:  8.000 

Ödül ve mansiyonlar sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir. 1462/1-1 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim 

üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.  

Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler: 

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-

Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz 

Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel 

Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları 

gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) 

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak 

ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi 

olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç); 

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite 

Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en 

az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve 

bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları 

kabul edilmez. 

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce 

yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır. 

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve 

Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 

2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları 

gerekmektedir.) 

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler: 

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde 

aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. 

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce 

yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları 

dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki 

belgeler de yer alacaktır: 

- Özgeçmiş ve yayın listeleri, 

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin 

asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), 

- Onaylı dil belgesi, 

Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim 

edeceklerdir.  

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 
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ALAN PROF. DOÇ. Y.DOÇ. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Kimya Bölümü Biyokimya (Biyoenerji) - - 1 

Kimya Bölümü Fiziko Kimya (Laser Spektroskopi) - 1 - 

Fizik Bölümü 
Katıhal Fiziği (Hesaplamalı Katıhal 

Fiziği, Yarı İletken Malzemeler) 
1 - - 

Fizik Bölümü 
Deneysel Katıhal Fiziği (Nano Optik 

ve Plazmonik) 
- 1 - 

Fizik Bölümü 
Astrofizik (Hesaplamalı Gök 

Mekaniği) 
- - 1 

Biyoloji Bölümü Moleküler 

Biyoloji ve Genetik ABD 
Yapısal Biyoloji - 1 - 

İstatistik Bölümü 

Olasılık ve Stokastik Süreçler, 

Asimptotik Dağılımlar ve Risk 

Hesapları 

- - 1 

Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji - 1 - 

Sosyoloji Bölümü 
Toplumsal Cinsiyet-Aile, Çalışma 

Sosyolojisi ve Sosyal Politika 
- 1 - 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 
Sinyal İşleme - - 1 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 
Kontrol - - 1 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Robotik - 1 - 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
Yüksek Dinamik Aralıklı Görüntü 

İşleme 
- 1 - 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
Makina Öğrenmesi ve Bilgisayar 

Görüşü 
- - 1 

Mühendislik Bilimleri Bölümü Kalsiyum-Fosfatlar, Hidroksiapatit 1 - - 

Kimya Mühendisliği Bölümü 
Temel İşlemler-Termodinamik ve 

Akışkanlar Mekaniği 
1 - - 

Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği Bölümü 

Elektron Mikroskobu ve İleri Yapısal 

Karakterizasyon Teknikleri 
- 1 - 

Gıda Mühendisliği Bölümü 
Yeni ve Konvansiyonel Gıda İşleme 

Teknolojileri, Temel İşlemler 
- 1 - 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Kullanıcı Merkezli Tasarım - - 1 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Ürün Geliştirme ve Tasarımı - - 1 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İktisat Bölümü 
Çalışma ve Toplumsal Cinsiyet 

Ekonomisi 
1 - - 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim 1 - - 

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - 1 - 

Eğitim Bilimleri Bölümü 
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve 

Ekonomisi 
- - 1 

DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

Deniz Bilim (Oşinografi) ABD 
Deniz Ekosistemlerinin Matematiksel 

Modellemesi 
- 1 - 

UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ 

Finansal Matematik ABD  - 1 - 

 1364/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30  Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği 
— Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Cumhuriyet Üniversitesi Anadolu Selçukluları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


