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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                       20 Temmuz 2015
       69471265-305-7895

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 41. Yıldönümü Kutlama etkinliklerine katılmak üzere;
19 Temmuz 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan
Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             20 Temmuz 2015
     68244839-140.03-219-464

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20/7/2015 tarihli ve 69471265-305-7895 sayılı yazınız.
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 41. Yıldönümü Kutlama etkinliklerine katılmak üzere,

19 Temmuz 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan
Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

26 Temmuz 2015
PAZAR

Sayı : 29426



                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                       22 Temmuz 2015
       69471265-305-7963

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Lüksemburg ve
Yunanistan’a gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa
Birliği Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yük-
sek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             22 Temmuz 2015
     68244839-140.03-222-468

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22/7/2015 tarihli ve 69471265-305-7963 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Temmuz 2015 tarihinde Lüksemburg ve Yunanistan’a

gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği
Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                       15 Temmuz 2015
       69471265-305-7789

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Temmuz 2015 tarihinde Kırgızistan’a gidecek olan
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gençlik
ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             15 Temmuz 2015
     68244839-140.03-216-459

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 15/7/2015 tarihli ve 69471265-305-7789 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Temmuz 2015 tarihinde Kırgızistan’a gidecek olan

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gençlik
ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                       22 Temmuz 2015
       69471265-305-7972

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Temmuz 2015 tarihinde Rusya Federasyonu Tataristan
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi
Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasvip-
lerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             22 Temmuz 2015
     68244839-140.03-223-469

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22/7/2015 tarihli ve 69471265-305-7972 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Temmuz 2015 tarihinde Rusya Federasyonu Tataristan

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi
Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                       22 Temmuz 2015
       69471265-305-7961

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Temmuz 2015 tarihinde Gürcistan’a gidecek olan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             22 Temmuz 2015
     68244839-140.03-220-466

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22/7/2015 tarihli ve 69471265-305-7961 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Temmuz 2015 tarihinde Gürcistan’a gidecek olan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER
Karar Sayısı : 2015/7924
Ekli “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 21/7/2015 tarihli ve 4896 sayılı
yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 22/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                   A. Ç. KILIÇ                                     N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KUANTUM UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kuantum

Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kuantum Uygula-

ma ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şek-
line 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 (ESKUAM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kuantum Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kuantum Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,
ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin, kuantum uygulamalarının gerek bilimsel gerekse toplumsal

etkileri üzerine Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar, Fizik, İstatistik Bölümleri, Mü-
hendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bö-
lümleri, Eğitim Fakültesi ilgili Bölümleri, Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve ilgili Anabilim Dal-
larını kapsayan alanlarda disiplinler üstü ve arası araştırmalar yaparak, uluslararası düzeyde
bilimsel süreçlere, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarındaki uygulamalara katkılarda bulun-
ması temel amacıdır. Bu temel amacının yanı sıra merkez, aşağıdaki alt amaçlara da sahiptir:

a) Toplumu, kuantumlu yaşam konularında seminerler, konferanslar ve benzeri çeşitli
faaliyetler yoluyla bilinçlendirmek,

b) Kuantum felsefesi hakkında öğrenciler, akademisyenler ve toplum nezdinde sosyo-
kültürel etkinlikler yoluyla bir farkındalık oluşturmak,
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c) Kuantum öğrenme yöntemi üzerine temel ve uygulamalı çalışmalar yaparak örgün
ve yaygın eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak,

ç) Kuantuma dayalı bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında temel ve uygulamalı araş-
tırma çalışmaları arasında bir köprü kurabilmek,

d) Kuantum hesaplama yöntemleri üzerine çalışmalar yapmak,
e) Kuantum biliminin kriptoloji alanındaki uygulamaları üzerine çalışmalar yapmak,
f) Kuantum biliminin gelişimi ve sonuçlarının teknolojik uygulamaları üzerine ulusal,

uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışma ve proje işbirlikleri
yapmak,

g) Merkezin ilgi alanındaki konular kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi;
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar, Fizik, İstatistik Bölümleri, Mühendislik-Mi-
marlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri, Eğitim
Fakültesi ilgili Bölümleri ve Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve ilgili Anabilim Dallarındaki yüksek
lisans ve doktora öğrencilerine hem disiplinler arası bilimsel bakış açısı kazandırmak hem de
yapacakları tez çalışmalarına araştırma desteği sağlamak,

ğ) Ülkemizin kuantum araştırma konuları üzerine uzmanlaşmış, kalifiye insan gücü po-
tansiyeline katkılarda bulunabilmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, kuantum araştırmaları ve olası uygulamalarının aşağıda be-
lirtilen başlıklar altındaki özellikleri hakkında araştırmalar yapmayı hedefler:

a) Kuantum hesaplama araştırmaları;
1) Kuantum mekaniğinin prensipleri ve cebirsel temellerinin uygulamalarını; kuantum

devrelerine yönelik, kuantum algoritmalar ve özellikleri, evrensel kuantum kapıları, kuantum
sistemlerinin benzetimlerini araştırmak,

2) Kuantum Fourier dönüşümü ve uygulamaları, kuantum bilgisayarların özellikleri ve
olası uygulamaları kapsamındaki problemler konularında araştırmalar yaparak, bilimsel kat-
kılarda bulunmaktır.

b) Kuantum bilgi ve iletişim araştırmaları;
1) Kuantum gürültü ve kuantum operasyonları, kuantum bilgi için uzaklık ölçüleri,

kuantum hata-düzeltme çalışmaları, kuantum kodlarının oluşturulması ile ilgili problem ve uy-
gulamaları araştırmak,

2) Entropi ve bilgi, kuantum dolanıklık ile ilgili problemleri de kapsayan kuantum bilgi
teorisi ve özelliklerini çalışmak, bu konularda uluslararası bilimsel katkılarda bulunmaktır.

c) Kuantum kriptografi araştırmaları;
1) Kuantum mekaniğindeki matematiksel teknikleri kullanarak bilginin/verinin güvenli

iletimi için kuantum kriptografi konusunda temel araştırmalar yapmak,
2) Kuantum anahtar dağılımının özellikleri, gizlilik ve koherent bilgi konularında araş-

tırmalar yaparak, kuantum süperpozisyon veya kuantum dolanıklık gibi kuantum fenomenle-
rinin özelliklerinin veri güvenliği noktasındaki olası etkilerini çalışmaktır.

ç) Kuantum öğrenme yöntemi araştırmaları;
1) Atom altı dünyadaki kuantum sistemlerinin hareket ve davranış prensiplerinin insan

beyni ve zihin özelliklerine olası düşünsel etkilerini araştırmak, kuantum düşünce biçiminin
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günlük hayatımızdaki olası uygulamalarını çalışmak, Heisenberg belirsizlik ilkesinin kuantumlu
yaşam araştırmalarındaki yerini, kuantum öğrenme stratejilerini araştırmak ve muhtemel uy-
gulamalarını geliştirmek,

2) Kuantum düşünce ve sosyo-psikolojik yansımaları konularında çeşitli seminerler,
konferanslar, kurslar ve benzeri faaliyetler yoluyla toplumu bilinçlendirmek ve eğitmektir.

d) Merkez eğitim çalışmaları;
Merkez; yukarıda verilen faaliyet alanları paralelinde;
1) Seminer, konferans, panel, sempozyum, kongre, çalıştay gibi eğitsel ve akademik

toplantılar düzenlemek,
2) Merkezin faaliyet alanları paralelinde makale, kitap, dergi, eğitim broşürleri vb. ya-

yınlamak,
3) Elektronik yayın (web sayfası, e-bülten, e-dergi, mesaj hattı, video ve tv çalışmaları)

yoluyla kuantum bilimi üzerine güncel araştırmalarla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde et-
kinliklerle sunu çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite içinden ve konu ile ilgili araştırmaları ve yayınları

ile öne çıkmış, konu ile ilgili uzmanlığı bilinen, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca kabul gören
öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür ye-
niden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek,
d) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,
e) Merkez bütçesi ile istihdam edilecek araştırıcıları görevlendirmek,
f) Merkez yönetim kurulu tarafından hazırlanan yönergeleri uygulamak,
g) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir öğretim üyesi veya bir öğretim

elemanı müdür yardımcısı olarak Müdür tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev
süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün yok-
luğunda yardımcısı ona vekâlet eder.

(2) Müdür yardımcısının görevi, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda
vekâlet etmektir.
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Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Danışma Kurulu üyeleri içinden Danışma Kurulunca

seçilen altı asil iki yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez toplanır. Yönetim

Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların

eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Danışma Kuruluna

sunmak ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkez çalışmaları için çalışma grupları oluşturmak ve görevlendirmek; çalışma

gruplarının çalışmalarını takip etmek,

c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gelir ve gider bütçelerini, araştırma

projelerini hazırlayarak karara bağlamak, uygulanmak üzere Müdürün onayına sunmak,

ç) Merkeze eleman alımı, proje, burs konu ve ilkeleri, burs ve maaş ödenmesi, ödül ve

teşviklerle ilgili yönergeler hazırlamak ve uygulamaya koymak,

d) Merkez araştırmacılarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın ko-

nularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

e) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan

önerileri karara bağlamak,

f) Merkezde görev yapacak sözleşmeli ücretli veya burslu araştırıcıları belirlemek ve

görevlendirmek,

g) Merkezde görev yapacak sözleşmeli idari personeli belirlemek ve görevlendirmek,

ğ) Merkez araştırma konularını ve araştırmacı bursları ve burslularını belirlemek ve

görevlendirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin, Fen-Edebiyat Fakültesi Matema-

tik-Bilgisayar, Fizik, İstatistik Bölümleri, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühen-

disliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri, Eğitim Fakültesi ilgili Bölümleri ve Tıp

Fakültesi Biyoistatistik ve ilgili Anabilim Dallarında görevli, kuantum kuramı araştırma ko-

nularıyla ilgilenen veya uluslararası indekslerde kabul gören yayınları ve çalışmaları olan öğ-

retim üyeleri ve/veya öğretim elemanları arasından ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanları ta-

rafından (her bölüm/anabilim dalı  için iki öğretim üyesi ve/veya öğretim elemanı olmak üzere)

Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık, Eğitim, Tıp Fakülteleri Yönetim Kurullarına sunulan

ve bu yönetim kurullarınca Rektörlüğe önerilen her bölüm/anabilim dalı için Rektör tarafından

atanan ikişer öğretim üyesi ve/veya öğretim elemanından oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantı Mü-

dürün başkanlığında yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılacak üyenin

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeni-

den seçilebilir.
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(4) Danışma Kurulundan ilgili üyeler gerektiğinde Müdürün daveti üzerine Yönetim

Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna üye seçmek,

b) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve onaylamak.

Çalışma grupları

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda ça-

lışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar ya-

pılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim üyeleri, öğretim elemanları, lisans-

üstü, lisans öğrencileri ve ayrıca bu konuda uzman (kamu ve/veya özel sektöre bağlı) kişilerden

oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev

süresi tamamlanan çalışma grubunun, Müdüre, yürütülen çalışma ile ilgili bir rapor sunması

gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

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

lanır.

(2) Merkezde, sözleşmeli araştırıcı ve personel görevlendirilmesi ile ilgili esaslar ayrıca

belirlenebilir.

(3) Merkezin araştırma çalışmaları kapsamında, ilgili mevzuat hükümlerine göre yüksek

lisans ve doktora öğrencileri görevlendirilebilir.

(4) Merkezde çalışan araştırıcılar için, ilgili mevzuat hükümlerine göre burs verilebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

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

edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/9/2011 tarihli ve 28058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-
versitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bütünleme sınavları dönem sonu sınavlarının bitiminden en az bir hafta sonra ya-
pılır.”

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

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2010 tarihli ve  27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(12) Bir öğrenim dalı ilgili öğretim planının öngördüğü seçmeli dersler, herhangi bir
nedenden dolayı öğrenci tarafından kendi programından alınamaması durumunda, AGNO şartı
ve yönetim kurulu kararı aranmaksızın aynı birim içerisinde diğer programların seçmeli ders-
lerinden alınabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/9/2011 28058

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/4/2013 28606

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/9/2010 27706

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/8/2011 28038
2- 11/9/2011 28051
3- 10/7/2013 28703
4- 19/9/2013 28770
5- 26/11/2013 28833
6- 21/2/2014 28920
7- 22/2/2015 29275
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Kocaeli Üniversitesinden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, organların gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görev-
lerine 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: Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOÜ

DİLMER)’ni,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Kocaeli 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) Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi başta olmak üzere talep edilen diğer dillerde

genel anlamda dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygula-
mak,

b) Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri
gibi kültür eserlerini incelemek,

c) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu
alanda bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak,

ç) Türkiye içinde ve dışında dil, kültür ve edebiyat alanlarında faaliyet gösteren kurum,
kuruluş ve derneklerle işbirliği yapmak,

d) Türkçe öğrenmek isteyen yabancı uyruklu kişilere Türkçe, talep edenlere ise Türkçe
dışında başka dilleri öğrenme fırsatı sağlamak,

e) Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim ele-
manlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak,
ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler hazırlamak,
oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını
sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkçe başta olmak üzere talep edilen dillerin öğretimini gerçekleştirmek,
b) Türk dilini, edebiyatını, kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uy-

gun olarak birimler oluşturmak,
c) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağla-

mak ve bu amaç doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek,
ç) Çözüm ortakları, paydaş kurumlar ve kuruluşlar ile Türkçe ve ilgili dillerin öğretimi

konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim–öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetle-
rinde bulunmak,

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

e) Türkçeyi iyi öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü etkili ve başarılı bir şekilde
tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödül-
ler vermek,

f) Üniversitenin ilgili birimleri ve uygulama–araştırma merkezleriyle işbirliği yaparak,
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, top-
lantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek,

g) Türkçenin anadili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yön-
temler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak
çalışmalar yapmak,

ğ) Üniversitenin ilgili bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören
öğrencilerini, Türkçenin yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve
araştırmalarına destek olmak,

h) Türkiye’ye gelme imkânı bulunmayan, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere in-
ternet üzerinden uzaktan eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesini öğretmek,

ı) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin yabancı dil bölümlerindeki son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrü-
beye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar
ile ilgili sertifikalar vermek,

i) Türkçe dışında talep edilen dillerin öğretimi amacıyla kurslar açmak, öğretim elemanı
temin etmek, dillerin öğretimi ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak ça-
lışmalar düzenlemek,

j) Merkezin faaliyetleri ile ilgili arşiv birimi oluşturmak,
k) Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel

çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak,
l) Türk dili ve dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak,
m) Türkçeyi öğreten ve Türkiye'yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak,

kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak,
n) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-

timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,
o) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye, daha doğru

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

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

p) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut olan ve gelecekte karşıla-
şabileceği sorunlar hakkında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler
getirmek,

r) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ile iş-
birliği yapmak,
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s) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak
ve bunların sonucuna göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek,

ş) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında öğretmeye yö-
nelik programlar düzenlemek,

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili, tercihen Üniversitenin

kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten
Müdür, yeniden görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında
kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevde olmadığı za-
manlarda yerine müdür yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekâlet eder.
Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı du-
rumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür gö-
revlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğ-

rultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet

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

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

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

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

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

ğ) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek,
h) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar

görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda

kararlar almak,
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,
c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşmek,
ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde,

çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre önerilerde bulunmak,
d) Eğitim programları sonunda verilecek diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri

belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek,
e) Merkezin faaliyet konularında, işbirliği gerektiren çalışmalarının yürütülebilmesi

için gerekli düzenlemeleri yapmak,
f) Eğitim programlarının düzenlenmesine, düzenlenen programlarda görevlendirilecek

kişilere ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin karar almak,
g) Merkezin bütçesini hazırlamak,
ğ) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
h) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke-

lerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Mer-

kezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri ara-
sından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Ku-
rulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile top-
lanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu, yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalış-
malar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve öne-
rilerde bulunur.

Çalışma ve proje grupları
MADDE 13 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel

olarak Müdürün önerisi ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde ça-
lıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlen-
dirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör gerekli gördüğü tak-

dirde bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.
Demirbaş ve donanım
MADDE 16 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve de-

mirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ZEYTİNCİLİK UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı

olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Zeytincilik Uygulama ve Araştırma Merke-

zinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Zeytincilik Uygu-

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

organlarının 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MUZEYMER): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Zeytincilik Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

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

a) Türkiye’de ve Dünya’da zeytincilik alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak, ön-

celikle Muğla ilinde ve daha sonra ülke genelinde zeytin yetiştiriciliğindeki mevcut sorunları

belirlemek ve sorunlara ilişkin çözüm üretmek.

b) Dünyada zeytin yetiştiriciliği ile ilgili yeni teknolojileri izlemek, bu teknolojinin ön-

celikle Muğla ili zeytin yetiştiriciliğine ve daha sonraki aşamada ülke geneline adaptasyonunu

sağlayarak üreticiler tarafından kullanılabilir hale getirilmesi için çalışmalarda bulunmak.

c) Muğla ilinde zeytin yetiştiriciliği açısından verimli, dayanıklı ve kaliteli zeytin çe-

şitlerini geliştirmeye yönelik araştırmalar yapmak. 

26 Temmuz 2015 – Sayı : 29426                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



ç) Muğla ilinde zeytin yetiştiriciliğinde karşılaşılan hastalık ve zararlılar ile mücadele

için yeni yöntemler ile ilgili çeşitli araştırmalar yapmak.

d) Sağlıklı ve kaliteli zeytin fidanı yetiştirmek.

e) Zeytin ve zeytinyağı üretiminde gıda güvenliği ve kalite kriterlerini sağlamaya yö-

nelik çalışmalar yapmak. 

f) Muğla ilinde organik zeytin yetiştiriciliğine geçme yönündeki çalışmalara katkıda

bulunmak.

g) Zeytin yetiştiriciliğinden elde edilen ürünlerin (zeytinyağı, sofralık ve yağlık dane)

maliyet ve pazarlama sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak, çözüm önerileri geliştirmek.

ğ) Zeytinyağı üretimi aşamasında oluşan atık ürünlerin çevresel etkileri ve geri kazanımı

konusunda çalışmalar yapmak.

h) Ulusal ve uluslararası her türlü bilimsel faaliyette bulunmak, konuyla ilgili paydaşlar

ile bilgi alışverişi yapmak ve bu bilgileri üreticilere aktarmak.

ı) Merkezin faaliyet alanına giren konularda çeşitli eğitim ve yayım faaliyetleri yapmak

ve bu faaliyetler için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak rapor, bülten, proje,

kitap, dergi vb. yayınlar hazırlamak.

i) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak ve bu kuruluşlar ile çeşitli projelerde

yer almak.

j) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak olan

öğretim elemanlarını ve öğrencileri teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak. 

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda bilimsel

çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlen-

dirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli

olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları

ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki öğretim üyesini üç yıl süre

ile Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona

erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırla-

mak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Müdür yardımcıları ve Mü-

dürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan

Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak

üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir ne-

denle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu

yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim

Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre

sunmak.

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

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak.

d) Merkeze bağlı üretim ve ıslah, bitki koruma, işleme ve ürün değerlendirme, ekonomi

ve istatistik, mühendislik hizmetleri gibi alt birimler kurmak ve bu birimlerde uzman kişiler

çalıştırmak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve

kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile

görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine

aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık

eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı ola-

rak kurulan Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Mer-

kezi (BİTAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin  usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji

Araştırma ve Uygulama 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: Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama

Merkezi (BİTAM)’ni,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Necmettin Erbakan 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 temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme

faaliyetlerini merkezî bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,

b) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte laboratuvar,

uygulama ve araştırma merkezi ve benzeri birimler arasındaki ilişkilerde eş güdümü oluştur-

mak, geliştirmek, güçlendirmek ve AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını

sağlamak,
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c) Üniversitenin bütün birimlerindeki araştırmacılarının verimli bir ortamda, uygun

şartlar altında çalışmalarını sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artır-

mak,

ç) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma altyapısını oluşturarak bu

altyapıyı Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan AR-GE birimlerinde ortak

kullanıma sunmak,

d) AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları için altyapı oluşturmak, bu amaçla alet bakı-

mı, onarımı, yapımı, ayarı ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri kurmak,

e) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel

bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü

alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak,

f) Üniversiteler, araştırma ve uygulama merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları

ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversi-

teler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak,

g) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında işbirliği

yaparak planlanan proje çalışmalarını Merkezin bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı ha-

zırlamak,

ğ) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme

ve destek birimi oluşturarak Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,

h) Bilim ve teknoloji alanında tanınmış araştırmacıların Üniversite bünyesinde istihdam

edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ı) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması ve

elde edilen gelirin Üniversitenin AR-GE etkinliklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak,

i) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek ve uluslararası ge-

çerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olacak ve bölge ülkelerinden gele-

bilecek talepler için bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli la-

boratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak,

b) Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer ülke

üniversitelerindeki araştırmacıların, araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek vermek, iş-

birliğini geliştirmek, karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar

yapmak,

c) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atölye,

gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar

ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak,

ç) İleri analiz, test ve ölçme teknikleri ile ölçme sonuçlarının yorumlanması konularında

çeşitli yayınlar yapmak, konferans, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzen-

lemek; yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak; kütüphane, dokümantasyon

merkezi ve sanal laboratuvar kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın ve yayım faaliyetlerinde

bulunmak,
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d) Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak ya da kamu

kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek, destek sağlamak,

e) Sanayi kuruluşlarının, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultu-

sunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmak, raporlarını düzenlemek ve yorumlamak,

f) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık,

uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek,

g) Disiplinler arası teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yü-

rütmek; dünyadaki gelişimini izlemek ve yeni geliştirilen bilimsel bilgilerden yararlanmak,

ğ) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalış-

malar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi ça-

lışmalarına katkıda bulunmak,

h) Merkez çalışmaları sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için patent almak, patent

inceleme birimi kurmak ve patentlerden ürün, üretim teknolojileri geliştirmek ve bunların uy-

gulamasına katkıda bulunmak; Merkezin geliştirdiği teknikleri, teknoloji transferi ve benzeri

yasal buluş haklarını ve uygulamalarını öncelikle yurt içi ihtiyacını karşılamak suretiyle yurt

dışı kurumların da kullanımına sunmak,

ı) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle

bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek,

i) Araştırma politikaları geliştirmek, çalıştaylar düzenlemek ve bu alandaki birikimleri

ilgili kuruluşlarla paylaşmak,

j) Üniversite öğrencilerinin farklı endüstriyel sektörlerde çalışabilecek bilgi ve beceri-

lerle donanımını sağlamak, mühendislik ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek, öğrenci ve

bilim adamı adaylarının uygulama becerilerini geliştirmek,

k) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incele-

melerle birlikte, endüstriyel ölçekte deneyler yapmak; araştırma, uygulama, eğitim birimleri

laboratuvarları kurmak ve işletmek,

l) Proje fikir pazarı gibi faaliyetlerde bulunmak, Üniversitede geliştirilen bilgi ve uy-

gulama yöntemlerinin ticarileşmesini desteklemek,

m) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla gerektiğinde ulusal veya

uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar,

seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri top-

lantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak; resim, fotoğraf, şiir, şarkı,

kompozisyon, karikatür, senaryo, afiş ve benzeri faaliyetlerle ilgili yarışmalar düzenlemek ve

ödül vermek,

n) Halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile işbirliği yapmak, broşürler, kitaplar,

videolar, basın bildirileri  hazırlamak, çağrılı toplantılar düzenlemek,

o) Laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak,

ö) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına

uygun olarak geliştirilmesini sağlamak,
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p) Faaliyet alanı kapsamına giren bütün konularda özel sektör ve kamu personeline yö-

nelik eğitimler düzenlemek,

r) Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yerine

getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl-

lığına görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin

bütün faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, kısa süreli ayrılmalarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Mü-

dürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Mü-

dürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya  görev süresi dolmadan görevden

ayrılması durumunda, yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda düzenli olarak işleyişinden ve yönetim

sorunlarının çözülmesinden Yönetim Kurulu ile beraber, Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Ku-

rulu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Ku-

rulunun kararlarını uygulamak,

b) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürütülüş ve işleyişini izlemek

ve denetlemek,

c) Merkeze bağlı araştırma ve geliştirme birimlerindeki mevcut bütün cihaz ve gereç-

lerin verimli bir şeklide kullanımı ve çalışması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazır-

lamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak,

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

için girişimlerde bulunmak,

e) Merkezin araştırma laboratuvarında görev alacak akademik ve idari personelin görev

tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun

onayı ile Rektörün oluruna sunmak,

f) Merkez laboratuvarı ve AR-GE birimlerinin, Üniversite elemanlarınca kullanımı,

mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek,
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g) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim,

araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, bu programları Yönetim Kurulunun ona-

yını aldıktan sonra uygulamak,

ğ) Danışma Kurulu üyelerinin isimlerini Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörün oluruna

sunmak,

h) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden uygun görülenleri yürürlüğe

koymak ve bunlardan sağlanan yararlar konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak,

ı) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içinde ve yurt dışında bulunan kurum ve kuru-

luşlarla temasa geçmek, işbirliği yapmak ve usule uygun diğer karşılıklı ilişkileri gerçekleştir-

mek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim

Kurulunu oluşturan üyeler arasından üç yıl için iki Müdür Yardımcısı görevlendirir.  Müdür

Yardımcısı, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün olmadığı za-

manlarda Müdür adına görev yapar.

(2) Müdürün görevinin sona ermesiyle müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki Müdür Yardımcısı ve Müdürün önere-

ceği, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört ki-

şiyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üye-

nin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile en geç üç

ayda bir toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları

ile ilgili konularda kararlar almak çalışma düzenini tespit etmek; Merkezde çalışacak personelin

niteliklerini belirlemek, Merkezle ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağla-

mak,

b) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda

kararlar almak,

c) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek,

ç) Merkeze bağlı olarak çalışacak AR-GE birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak ele-

manları belirlemek,

d) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazışmalar ile Merkezin bütün faaliyetlerini değer-

lendirmek ve karara bağlamak,

e) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı

kararlar almak,

f) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmaların ilgili araştırıcı, telif, pa-

tent, teknoloji transferi ve benzeri hukuki haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım

şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                            26 Temmuz 2015 – Sayı : 29426



g) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri eğitim faaliyetleri ile her türlü ürün ve hizmet-

lerin ücretini belirlemek,

ğ) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı

belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek,

h) Merkezin bünyesinde kurulabilecek birim ve grupları ve bunlarda görevlendirilecek

adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak,

Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak,

ı) Yıl sonu faaliyet raporlarını hazırlayarak, raporların Müdür aracılığı ile Rektörlüğe

sunulmasını sağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe

iletilmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Müdür ve Müdür Yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulu; Üniversitedeki fakültelerce önerilen öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından seçilen kişilerle bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan

ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki

kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az on beş, en çok otuz kişiden

oluşturulur.

(2) Danışma Kuruluna özel ve kamu sektörlerinden en çok beş temsilci seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere

Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilir.

(4) Danışma Kurulu, Müdür başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevle-

riyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hak-

kında görüş bildirmek,

b) Sanayi ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup

geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak,

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek

ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek,

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin

alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin birimleri

MADDE 15 – (1) Merkez; temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlarda araştırma

ve geliştirme çalışmalarının yapıldığı Merkez laboratuvarı, AR-GE birimleri ve pilot tesisler
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ile yapım, bakım ve onarım atölyelerinden oluşur. AR-GE birimlerinin başında, birimdeki iş

akışını düzenleyip uygulayan ve Müdür ile ilişkileri sağlayan bir laboratuvar sorumlusu bulu-

nur. AR-GE biriminin başkanı, Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (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 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2014 tarihli ve 28965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin

Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine aşağıdaki geçici

madde eklenmiştir.

“Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 9 uncu maddenin ikinci fıkrası 2014-2015 eğitim-öğretim

yılı öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetinde uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/4/2014 28965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/8/2014 29085
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Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI 
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesine bağlı İngilizce Hazırlık

sınıfında önlisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Sınıfı
eğitimi ve öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ufuk Üniversitesi  İngilizce Hazırlık Sınıfları Koor-

dinatörlüğü tarafından düzenlenen ve yürütülen öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil
(%30 İngilizce) olan programlarda ve zorunlu veya öğretim dili tamamen Türkçe olan prog-
ramlarda isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul
ve esasları kapsar.

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

nununun 14, 44 ve 49 uncu maddeleri, 2923 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile, 4/12/2008 ta-
rihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hü-
kümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hazırlık sınıfı: Yabancı dil hazırlık sınıfını,
b) Önlisans: Hazırlık Sınıfı hariç en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan yüksek-

öğretimi,
c) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,
ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
d) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,
e) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
f) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
g) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Dersler, Muafiyet, Sınavlar ve Değerlendirme

Eğitim-öğretimin amacı
MADDE 5 – (1) Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin amacı;

öğrencilerin İngilizce okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek ve bölüm
derslerini etkin bir şekilde izleyebilecek  becerilerini kazandırmaktır.

Eğitim-öğretim dili
MADDE  6  – (1) Hazırlık Sınıfının  öğretim dili  İngilizcedir.
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Öğrenci
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında öğrenim görecek öğrenci; Üniversitenin önlisans-

lisans, zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfında uygulanan programlara yerleşerek, kaydını yaptıran
ve İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında başarısız olan veya ÖSYM tarafından yapılan
ulusal veya eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan belgesi olmayanlar ile İngilizce
Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına katılmamış öğrencileri kapsar.

Öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi bulunan bir programa

kaydolan, yapılan  İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına  katılmamış, katıldığı halde bu
sınavda başarısız olmuş veya muafiyet koşullarını sağlayamamış öğrenciler hazırlık sınıfı eği-
tim-öğretimine başlarlar.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlara kaydolacak öğrenciler,  Üniversiteye
kayıt yaptırırken İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmek istediklerini yazılı olarak bildirirler.

(3) Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri ve isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı
öğrencileri İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi görecekleri seviyelerin belirlenmesi için akademik
yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit  Sınavına katılırlar.

(4) İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydolan öğrenciler  güz yarıyılında  Üni-
versite akademik takviminde öngörülen kayıt yenileme ve ders kaydı süresi içinde İngilizce
hazırlık eğitiminden vazgeçtiklerini dilekçe ile talep ettikleri takdirde, bölümlerinde ders kaydı
yaptırabilirler. Kayıt yenileme-ders kaydı için belirlenen süreyi geçirdikleri takdirde bir yıl
İngilizce hazırlık programında eğitim-öğretim görmek zorundadırlar.

(5) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme ve
ders kaydı süresi içinde, gerekli öğrenim ücretlerini ödeyerek, kayıtlarını yenilemek zorunda-
dırlar.

Öğrenim süresi
MADDE 9 – (1) İngilizce Hazırlık Sınıfında geçirilen süre diploma programının öğre-

nim süresinden sayılmaz.
(2) Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı süresi en az iki, en fazla dört yarıyıl olup, isteğe

bağlı hazırlık sınıfı iki yarıyıldır.
(3) İngilizce hazırlık sınıfı iki yarıyıldan ibarettir. Bir yarıyıl sınavlar hariç 14 hafta (70 iş

günü)’dan az olamaz. Öğrencinin alacağı ders saati yükü haftada en az 20 saatten, bir yarıyılda
260 saatten az olamaz.

(4) İngilizce Hazırlık Sınıfında geçirilen süre, öğrencinin önlisans, lisans öğrenim prog-
ramında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

(5) İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında muaf olanlar ile İngilizce Hazırlık Sı-
nıfına  devam edip yıl sonunda yapılan İngilizce Hazırlık Bitirme Sınavında başarılı olan öğ-
renciler, tamamen veya kısmen İngilizce dille öğretim yapılan  önlisans, lisans öğretim prog-
ramına devam etmeye hak kazanır.

(6) Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfının birinci yılı sonunda başarısız olan öğrenciler
hazırlık sınıfına  en çok iki yarıyıl daha devam ederek ya da  İngilizce bilgisini kendi imkân-
larıyla geliştirerek, yıl  sonunda yapılan İngilizce Hazırlık Bitirme Sınavında başarılı olduğu
takdirde, girmeye hak kazandığı  programa devam edebilir.

(7) İngilizce Hazırlık Sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin
program ile  ilişiği kesilir.  İlişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eş-
değer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca; bu öğrenciler, kayıtlı olduğu Üniversitede
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eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla,
öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan
taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine Mer-
kezi olarak yerleştirilebilir.

(8) İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfının süresi bir yıldır. Bu İngilizce Hazırlık Sını-
fında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve yerleştikleri bölüm/programda öğ-
renimlerine devam ederler.

Yeterlik ve seviye tespit sınavı
MADDE 10 – (1) Üniversitede İngilizce Yeterlik Sınavı her akademik yıl başında ya-

pılır. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan ve üzerinde alanlar yerleştikleri bölüm/prog-
ramlarda öğrenime başlarlar. İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı bu Yönetmeliğin 5 inci
maddesindeki esaslara göre yapılır.

İngilizce muafiyet
MADDE 11 – (1) İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olabilmek için  öğrencilerin aşa-

ğıdaki koşullardan birini sağlamış olması gerekir:
a) İngilizce yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 60 puan ve üzerinde almış olanlar,
b) ÖSYM tarafından yapılan ulusal İngilizce Yeterlik Sınavlarından YDS (KPDS-ÜDS)

en az 50 puan veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası  yabancı dil sı-
navlarından bu puan muadili bir puana sahip olanlar,

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen İngilizce dilin anadili olarak ko-
nuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim gö-
rüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

ç) Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini İngilizcenin anadili olarak konuşul-
duğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece İngilizce verildiği bir prog-
ramda tamamlamış olanlar,

d) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarında en az 1 (bir) yıl İngilizce Ha-
zırlık programında öğrenim gören  ve başarılı olanlar.

Yatay veya dikey geçişle yerleşen öğrenciler
MADDE 12 – (1) 2547 sayılı Kanun, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-
sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-
kin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, öğretim dili tamamen veya kısmen ya-
bancı dilde eğitim yapan programlara:

a) Merkezi yerleştirme puanı ile geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması, Ha-
zırlık Sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağ-
lamaması durumunda ise, yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekir.

b) Genel not ortalaması ile yatay geçişte zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı olmayan yük-
seköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapacak öğrencilerin İngilizce
yeterlik/muafiyet  koşullarını sağlaması gerekir.  Aksi takdirde yatay geçiş yapamaz.

c) Dikey geçiş ile kısmen veya tamamen yabancı dille öğretim yapılan programlara
yerleşen öğrencilerin, Üniversitenin  yapacağı İngilizce yeterlik/ muafiyet koşullarını sağla-
maları gerekir. Aksi takdirde  İngilizce Hazırlık Sınıfına devam ederler.

Düzey belirleme
MADDE 13 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydolan

öğrenciler İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavından aldıkları puana göre seviyelerine uy-
gun kurlardan birinde  eğitim-öğretime başlarlar.
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Devam zorunluluğu ve ilişik kesme
MADDE 14 – (1) Hazırlık Sınıfı öğrencileri her yarıyıl içinde almak zorunda oldukları

toplam ders saatinin en az %80’ine devam etmek zorundadır.
(2) Mazeretleri ne olursa olsun kişisel veya mazeretlerine dayalı devamsızlıkları, her

yarıyıl için toplam ders saatinin % 20 sini geçen öğrenciler yıl sonu İngilizce Hazırlık Bitirme
Sınavına girme hakkını yitirirler. Bu öğrenciler izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce
Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında da başarısız oldukları takdirde İngilizce Hazırlık Sınıfını
tekrarlarlar.

(3) İkinci öğretim yılında da her yarıyıl almak zorunda oldukları toplam ders saatinin
en az  %80’ine devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Bitirme Sına-
vına alınmazlar, bunların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) Bir yıl isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı okuyup devamsızlık nedeniyle başarısız
olan öğrenciler  bölüm derslerine başlarlar.

Dersler, sınavlar ve değerlendirmeler
MADDE 15 – (1) İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında başarılı olamayan öğ-

rencilerin İngilizce hazırlık eğitimi,  “A”, “B” ve “C” kurlarına göre belirlenen haftalık ders
saatlerine göre yürütülür.

(2) Akademik yıl başarı notu; ara sınav notları (midterm), kısa sınav notları (quiz) ve
ödev notları dikkate alınarak belirlenir. Bu notların ağırlıkları, eğitim-öğretim yılı başında,
İngilizce Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü tarafından ilan edilir.

(3) Devam şartını yerine getirmiş olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan
İngilizce Hazırlık Bitirme Sınavına girerler. Bir öğrencinin İngilizce Hazırlık Sınıfındaki genel
başarı notu; akademik yıl başarı notunun %40’ı, İngilizce Hazırlık Bitirme Sınavının %60’ının
toplanması ile hesaplanır.

(4) 1 (bir) yıl boyunca İngilizce Hazırlık Sınıfında eğitim gören ancak yıl sonunda ya-
pılan İngilizce Hazırlık Bitirme Sınavında başarısız olan öğrenciler takip eden eğitim-öğretim
yılının başındaki İngilizce yeterlik/bütünleme sınavına girerler. Bu sınava devamsızlıktan kalan
öğrenciler de girebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 16- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat  hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırma
MADDE 18 – (1) 11/10/2002 tarihli ve 24903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk

Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında  yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

26 Temmuz 2015 

PAZAR 
Sayı : 29426 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Silifke 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/332 

Karar No : 2015/292 

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan ekte belirtilen sanıklar hakkında 

mahkememizde açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda; 

Mahkememizin yukarıda 2014/332 Esas ve 2015/292 Karar numarası yazılı 09/04/2015 

tarihli ilamı ile sanıklar hakkında Trafik Güvenliğini Tehlike Sokma suçundan verilen 

mahkumiyet kararı verilmiş olup, verilen karar dosyada aşağıda belirtilen sanık Ramazan 

ÜNVER'in açık adresi bulunmadığından sanığa tebliğ edilememiş olduğundan; 

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 sarılacağı ilan 

olunur. 

SANIK: RAMAZAN ÜNVER, Zekeriya ve Nazik oğlu, 01/05/1987 

ŞEREFLİKOÇHİSAR doğumlu, ANKARA, KEÇİÖREN, Kuşcağız Mah./köy nüfusunda kayıtlı. 

Göksu Mah. Erzurum Kongresi Caddesi Metrokent Rezidansları B3 Blok Daire: 20 

Eryaman/ANKARA adresinde oturur. T.C. Kimlik No: 17149050940 5165 

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

Esas No : 2013/451  

Karar No  : 2014/498 

Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/07/2014 

tarihli ilamı ile hakkında TCK'nın 86/1, 29, 62, 53/1. maddeleri uyarınca 7 ay 15 gün hapis cezası 

ile cezalandırılmasına ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının 

geri bırakılmasına ve aynı Kanunun 231/8. maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetimli serbestlik 

tedbirine tabi tutulmasına karar verilen Musa ve Anakız kızı, 03/01/1979 doğumlu, Tunceli, 

Merkez, Anbar mah/köy nüfusuna kayıtlı Eylem KILIÇ'a Türkiye'de ve yurtdışında bildirdiği 

adreslerine tebligat yapılamamış ve ilgilinin MERNİS adresi de bulunmadığından ilanen tebligat 

yapılmasına karar verilmiş olup, 

İşbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre başlamak üzere 7 günlük süre içinde 

Mahkememize veya bir başka Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile ya da yapılacak 

sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz 

yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 5103 
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İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/538 

KARAR NO : 2014/454 

DAVACI : K.H. 

MÜŞTEKİ : NİLAY ÖZCAN, Önder kızı, 09/05/1979 doğumlu. 20/3 Sokak 

No.20/1 Üçkuyular Güzelyalı Merkez / İZMİR 

SANIK : İBRAHİM ÇİÇEKÇİ, Şevket ve Zeynep oğlu, 12/08/1965 

ESKİŞEHİR doğumlu, ESKİŞEHİR, TEPEBAŞI, CUMHURİYE 

mah/köy nüfusunda kayıtlı. Akarbaşı Mah Hacumahmut Sk. No: 5/1 

Merkez / ESKİŞEHİR adresinde oturur 

SUÇ : Dolandırıcılık 

SUÇ YERİ : Merkez / İZMİR 

SUÇ TARİHİ : 2012 

KARAR TARİHİ : 25/09/2014 

HÜKÜM: 

Müşteki Nilay Özcan’ın internetten tanıştığı ve kendisini şef olarak tanıtan sanık İbrahim 

Çiçekçinin müştekiye Bodrum çıraklık okulundan ustalık belgesi çıkartacağını söyleyerek bir 

şahıs vasıtası ile 500TL para, adli sicil kaydı, nüfus kaydı ve diploma fotokopilerini aldığı, 

sanığın baştan beri müştekiye böyle bir belgeyi alma konum ve yetkisi bulunmadığını bilmesi 

rağmen, Sanığın dolandırıcılık suçu subuta erdiğinden eylemine uyan TCK.nun 157/1 maddesi 

gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değerine nazaran sanığın takdiren 1 Yıl 

hapis ve 5 Gün Adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

TCK nun 62/1 Md.si uyarınca tayin edilen cezası 1/6 oranında indirilerek sanığın 10 Ay 

hapis ve 4 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığa verilen gün para cezasının günlüğü TCK.nın 52/2 md. gereğince 20,00TL. den 

paraya çevrilerek 80,00TL.adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

Eskişehir l.Sulh Ceza Mah.nin 21.10.2009 tarih, 2008/1131 esas ve 2009/903 karar sayılı 

ilamı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olduğundan, mahkememiz 

kararı kesinleştiğinde mahkemesine ihbarda bulunulmasına, Yargılama sırasında sarf edilen 1 adet 

davetiye gideri 9,00 TL giderin sanıktan alınmasına, 

CMK. nun 272 ve 273 maddesi uyarınca bu karara karşı taraflara tebliğden itibaren 7 gün 

içinde mahkememize verilecek dilekçe ve tutanağa geçirilmek üzere katibe beyanda bulunmak 

suretiyle Yargıtay’a temyiz yoluna başvurabilecekleri açıklanarak; 

Tarafların yokluğunda, Cumhuriyet Savcısı Ergün Saban’ın katılımı ile talebe uygun 

CMK. nun 33. Maddesine uygun olarak karar verildi. 5251 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

EİMCO ŞARZ REDRESÖR TRAFOSU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: 9 Ton Eimco Şarz Redresör Trafosu alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/93204 

Dosya No : 1527069 

1 - İdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 9 Ton Eimco Şarz Redresör Trafosu (1 kalem - 25 adet) 

b) Teslim Yeri : BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA 

VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE 

TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

TESELLÜM AMBARIDIR. 

c) Teslim Tarihi : İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günü. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:2 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 18.08.2015 Salı günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.3 - ISO 9001 kalite Yönetim sistem belgesi 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 18.08.2015 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 6781/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 2617 

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul  

b) İlçesi : Sarıyer 

c) Cinsi : Arsa 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 1373 

f) Parsel No : 2 

g) Yüzölçümü : 823,96 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı : 15680/20599  

i) Halihazır : İşgalli 

j) İmar Durumu : Konut Alanı 

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

ı) Adres (Cadde-Sokak-No) : İstinye (Ferahevler) Mah. Çamselvi Sok.  

3 - Muhammen Bedeli : 1.317.120 TL 

4 - Geçici Teminatı : 39.513,60 TL 

5 - İhale Tarihi ve Saati : 12 Ağustos 2015 - 13:00 

6 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/İstanbul 

7 - İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden 

Açık Teklif Usulü 

8 - İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  

  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07 

9 - Şartname Bedeli : 600.-TL 

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. 

Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı 

halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi 

c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 
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c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin  her birinin 

(c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

d) İmza sirkülerini vermesi, 

d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) 

fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi vermesi. 

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir. 

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir 

İlan olunur. 6799/1-1 

————— 

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 2663 

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Sarıyer 

c) Cinsi : Arsa 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 1378 

f) Parsel No : 1 

g) Yüzölçümü : 1.049,28 m2 

h) Satılacak Hisse Oranı : 103876/104928 

i) Halihazır : İşgalli 

j) İmar Durumu : Konut Alanı 

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

ı) Adres (Cadde-Sokak-No) : İstinye (Ferahevler) Mah. Suşehirli Sokak 

3 - Muhammen Bedeli : 1.817,830 TL 

4 - Geçici Teminatı : 54.534,90 TL 

5 - İhale Tarihi ve Saati : 12 Ağustos 2015 - 13:00 
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6 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/İstanbul 

7 - İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden 

Açık Teklif Usulü 

8 - İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğünden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. 

  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30     Fax: 0212 449 51 07 

9 - Şartname Bedeli : 600.-TL 

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul'da ikamet kaydı olanlar için T.C. 

Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı 

halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi 

c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 

c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin  

(c-a)'daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

d) İmza sirkülerini vermesi, 

d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) 

fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi vermesi. 

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir. 

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 6805/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yüksek İhtisas Üniversitesinden: 

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR 

Başvuru Başlangıç Tarihi  : 26/07/2015 

Son Başvuru Tarihi  : 13/08/2015 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu 

kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını 

sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde, 

Oğuzlar Mah. 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA bulunan Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim 

etmeleri gereklidir. 

PROFESÖRLÜK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. 

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi 

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır) 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Doçentlik belgesi 

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD. 

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. 

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi 

4 - İki adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Doçentlik belgesi 

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. 

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi 

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır) 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) 

Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise -varsa-

atanma yazısı) 
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8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü. 

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD  

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 17/08/2015 günü saat 14:00’te Yüksek İhtisas 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacaktır.  

SINAV ADRESİ: Oğuzlar Mah., 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA 
 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TALEP FORMU 

REKTÖRLÜK VE TIP FAKÜLTESİ 

 Birimi Bölümü/Programı ABD/Alanı Unvanı Adet Kriterler 

1 
Tıp 

Fakültesi 
Temel Bilimler Anatomi 

Prof. 

Dr. 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

Ulusal ve uluslararası bilimsel 

yayınlar yapmış olmak. 

2 
Tıp 

Fakültesi 
Temel Bilimler Biyokimya 

Doç. 

Dr. 
1 

Metabolik Hastalıklar alanında 

çalışmış olmak. Ulusal ve 

uluslararası bilimsel yayınlar 

yapmış olmak. 

3 
Tıp 

Fakültesi 
Dahili Bilimler Farmakoloji 

Doç. 

Dr. 
1 

Psikofarmakoloji alanında 

çalışmış olmak. Ulusal ve 

uluslararası bilimsel yayınlar 

yapmış olmak. 

4 Rektörlük Yabancı Dil İngilizce 

Yrd. 

Doç. 

Dr. 

1 

Tıbbi İngilizce alanında 

çalışmış olmak. Ulusal ve 

uluslararası bilimsel yayınlar 

yapmış olmak. 

 6791/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/424 Esas  sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 6734/1-1 
————— 

Adana 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/863 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 6735/1-1 
————— 

Tortum Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/488 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 6736/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aladdin Middle East Ltd., TBS Petrol Arama Üretim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. ve 

Sonar Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti.’nin Siirt ili sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları 

AR/AME-TBS-SNR/5124 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 14.07.2015 

tarihinde müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 

1 inci fıkrası gereğince ilan olunur. 6807/1-1 
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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

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner

YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
2015/7924 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar

Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kuantum Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Zeytincilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama
Merkezi Yönetmeliği

— Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri


