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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KUDÜS ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uy-
gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma grupları: Atatürk Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezinin altında oluşturulan belli disiplinlerdeki çalışma gruplarını,
b) Danışma Kurulu: Atatürk Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezinin Danışma Kurulunu,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
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c) Merkez: Atatürk Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Atatürk Üniversitesi, Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin

Müdürünü,
d) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Atatürk 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) Kudüs’ün sosyal, dini, tarihi, coğrafi ve politik durumunu tanımlamak ve bu tanım-

lara yönelik analizlerde bulunmak.
b) Kudüs üzerindeki en son araştırmalar ve elde edilebilecek en yeni literatürü kulla-

nabilmek.
c) Kudüs’e ait yeni kavramlar üretmek ve kavramlar üzerine değerlendirmeler yapa-

bilmek.
ç) Kudüs ve Beytü’l-Makdis üzerine elde edilecek literatür vasıtasıyla coğrafyanın araş-

tırma konuları üzerinde anahtar yaklaşımlar geliştirebilmek.
d) Kudüs’ün coğrafyası, nüfusu ve vizyonu üzerine terminoloji geliştirip tanımlayabilmek.
e) Çok kültürlülük için bir model olabilecek Kudüs ve Beytü’l-Makdis konsepti üzerine

çağdaş ve akademik olgular ile bu bağlamdaki misyonu ve diğer coğrafyalara yapacağı etkilere
ait teorik çalışmaları yürütebilmek.

f) Kudüs Şehrindeki farklı dinler arasında olan tarihi ve güncel ilişkilerin tespitine yö-
nelik çalışmalar yürütmek.

g) Tarihsel süreçte Kudüs’ün idaresi için geliştirilen hâkimiyet anlayışlarının ortaya
koymak.

ğ) Kudüs üzerine Müslüman ve oryantalist yazarların çalışmalarının karşılaştırmalı ten-
kitlerini yapmak.

h) Kudüs ile ilgili çalışmalar üzerine eleştirel ve analitik yetenekler kazandırmak.
ı) Coğrafya ile ilgili, ana İslam kaynaklarının üzerinden İslam dünyasındaki manevi

önemini belirleyerek, günümüzdeki konumu açısından güncel problemler, görüşler ve tartış-
malar ışığında eleştirel farkındalık geliştirmek.

i) Konuların analizleri için metodolojik yaklaşımlar içerisinde sosyal, tarihsel, coğrafî
ve politik konseptler oluşturmak.

j) Kentin mimari geçmişini ve gelişimini ortaya koyabilmek için yüzey araştırmaları
planlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin gerçekleştirilmesinde gerekli olan ihtiyaçların tespitini sağlamak, hizmet

binaları, kütüphane, çalışma alanlarının oluşturulması gibi fiziksel gereklilikler ve taşınır-ta-
şınmaz malların teminini sağlamak.

b) Türkiye’de Kudüs ve bölge üzerine yapılan çalışmaları tespit ve aktarımına yönelik
akademik araştırmalara katkı sağlayacak proje ve diğer etkinlikleri gerçekleştirmek.
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c) Yurt içi ve yurt dışında ilgili akademik kurumlarla ortak akademik çalışmalar yapmak
ve yürütmek.

ç) Kudüs bölgesi ile ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek sağlamak ve
öğretim üyesi değiştirme programları düzenlemek.

d) Kudüs coğrafyası ile fiili irtibatlar sağlayacak akademik içerikli sosyal ve kültürel
organizasyonlar tertiplemek.

e) Çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerin yapılması amacıyla faali-
yetler yürütmek.

f) Konu ile ilgili yapılan çalışma ve birikimlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla
bir arşiv merkezi oluşturmak.

g) Üniversite bünyesinde bölge ile ilgili araştırma ve akademik faaliyet göstermek is-
teyenlere akademik desteklerde bulunmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası alanlarda yapılacak çalışmalarda danışmanlık ve bilirkişilik
hizmetleri vermek ve bu çalışmaları yürütebilmek amacıyla hizmet satın almak.

h) Merkezin çalışma alanlarına ait çalışma grupları ya da birimler oluşturmak.
ı) Akademik turlar düzenleyerek Kudüs ve Beytü’l-Makdis’i akademik faaliyet alanları

içerisinde bulundurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

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

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür
yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda
ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini

hazırlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ih-

tiyacını Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve

programları hazırlamak.
f) Merkezde planlanan çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
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g) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.
ğ) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve üniversitedeki öğretim üyeleri

arasından Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye
olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine yılda en az dört kez
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-
rafından seçilen en fazla on iki kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete ica-
bet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek,

tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaş merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulan,

Atatürk Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç-

larına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma

şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama

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

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Atatürk Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Atatürk Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Atatürk Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve

Araştırma Merkezinin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Atatürk Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası düzeyde akademik araştırmalar

ve endüstriyel araştırma-geliştirme inovasyon faaliyetlerini destekleyen yüksek başarımlı bilgi

teknolojileri hizmetleri sunmak ve bu alanda Türkiye’de bir sinerji merkezi olmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yüksek başarımlı hesaplama, veri depolama ve veri işleme sistemleri planlamak, te-

min etmek ve işletmek, bu sistemleri ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacıların ve kurum-
ların kullanımına sunmak.

b) Benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde ortaklıklar
oluşturarak yüksek başarımlı bilgi teknolojilerinin ulusal ve uluslararası düzeyde etkin kulla-
nımını kolaylaştıracak servis, destek, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, bu
amaçla gerekli altyapıları kurmak.

c) Türkiye’deki kamu kurumlarının ve özel kurumların yüksek başarımlı bilgi tekno-
lojilerini etkin kullanmalarını kolaylaştıracak faaliyetlere danışmanlık ve eğitim hizmetleri
sunmak.

ç) Türkiye’yi ve Üniversiteyi uluslararası kuruluşlarda, ortaklıklarda ve projelerde tem-
sil etmek, uluslararası yüksek başarımlı bilgi teknolojileri altyapılarının parçası olarak çalışacak
donanım ve yazılım altyapılarını oluşturmak ve bütünleştirmek.

d) Türkiye’deki yüksek başarımlı bilgi teknolojilerinin çok disiplinli/disiplinler arası
uygulamaları için bir sinerji merkezi görevi üstlenmek.

e) Yüksek başarımlı bilgi teknolojilerinin bilimsel araştırmalarda etkin kullanılabilmesi
için gerekli servis altyapısını oluşturmak, insan gücünü yetiştirmek ve bu teknolojileri kulla-
nabilecek araştırmacı sayısını arttırmak amacı ile planlama yapmak, eğitimler, seminerler, ça-
lıştaylar, konferanslar ve paneller düzenlemek ve kamuoyunu bilinçlendirmek.

f) Hesaplamalı bilim, mühendislik, sanat ve tıp alanlarında akademik camiayı, kamuyu
ve endüstriyel araştırma geliştirme sektörünü ve kamuoyunu bilinçlendirmek ve bu alanda far-
kındalık yaratmak.

g) Üniversitede yüksek başarımlı hesaplama farkındalığı oluşturmak amacıyla akade-
mik birimler bünyesinde bilgilendirici toplantılar düzenlemek.

ğ) Sosyal ve kültürel organizasyonlara (ulusal ve/veya uluslararası) ön ayak olarak di-
siplinler arası bilimsel araştırmalar için akademisyenleri bir araya getirmek.

h) Merkez bünyesinde yürütülen araştırmaları içselleştirmek ve kayıt altına almak için
gerekli organizasyon şemasını oluşturmak.

ı) Merkezin çalışma ve uygulama alanlarına ait takım çalışma grupları veya birimler
oluşturmak.

i) Dünyanın önde gelen yüksek başarımlı hesaplama merkezlerinin faaliyetlerini ya-
kından takip etmek ve belirli aralıklarla araştırma/eğitim temelli karşılıklı ziyaretler organize
etmek.

j) Üniversitenin ilgili alandaki lisans ve lisansüstü çalışmalarına destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

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

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitede tam gün çalışan öğ-

retim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü aynı usulle ye-

niden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılan, görevden alınan veya Üniversite dı-

şında üç aydan fazla görevlendirilen Merkez Müdürünün yerine kalan süreyi doldurmak üzere

aynı usulle yenisi görevlendirilir. Merkez Müdürü, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yü-

rütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı ol-

mak üzere, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından bir kişi Merkez müdür yar-

dımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürü görevden kısa

süreli ayrılmalarında yardımcısını, yardımcısının olmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulu

üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak

ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkez ve bağlı birimler ile personelin düzenli çalışmasını sağlamak.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

f) Merkez birimlerinin genel gözetim ve denetim görevlerini yürütmek, gerekli gördüğü

hallerde Merkez Yönetim Kuruluna bilgi vererek birimler arasında personel ve görev değişikliği

yapmak.

g) Yurt içinde ve/veya yurt dışında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten di-

ğer ilgili kurumlarla ve kuruluşlarla işbirlikleri organize etmek.

ğ) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek araştırma ve uygulama projelerinin yürütücü-

lerini ve araştırmacılarını belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Merkez Yönetim

Kuruluna sunmak.

h) Her yeni yılın ilk çeyreğinde Merkezin bir önceki yıla ait çalışmalarını kapsayan yıl-

lık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programı taslağını hazırlamak ve Merkez

Yönetim Kuruluna sunmak.

ı) Merkezin gelişmesi ile ilgili öncelikleri belirlemek ve bir sonraki yıla ait bütçe plan-

lamasını yapmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez müdür yardımcısı

ve Merkezin çalışma alanında deneyimli üç öğretim üyesi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.

Söz konusu bu üç üye Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürü

tarafından belirlenir ve Rektör onayı sonrasında üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üye-

ler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya Üniversite dışında üç aydan

daha fazla görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler görevlendirilir.
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(2) Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla ayda en az bir defa toplanır ve kararlarını
oy çokluğu ile alır. Merkez Yönetim Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektöre gönderilir.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez Müdürünün başkanlığında ayda en az bir defa toplanarak Merkezin etkin-

likleri ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.
b) Merkezin teknik ve idari kadrolarının tespiti ve tayini ile ilgili konularda Merkez

Müdürünce hazırlanan önerileri incelemek ve Rektöre teklif etmek.
c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan ve Merkez Yönetim Kurulunun uygun gör-

düğü faaliyet raporunu ve çalışma programını Senatoya sunmak.
ç) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yerine getirmek.
Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulu tarafından öne-
rilen ve Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim üyelerinden ve istekleri halinde
konuyla ilgili diğer üniversite, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.
Merkez Danışma Kurulu en fazla üç üyeden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev
süreleri üç yıldır.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; yılda en az iki kez toplanarak, Merkezin çalış-
ma alanına giren konularda görüşlerini açıklamak, bu görüşlerin tartışılmasını sağlamak ve
yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez çalışma ve uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma ve uygulama birimleri ile laboratuvar, atölye ve
benzeri alt birimleri, Merkez Müdürünün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu
görüşüyle Rektör tarafından oluşturulur.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Taşınır mallar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü
taşınır mal Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin ilgili birimlerinin kullanımına sunulur.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiğinde bu yet-
kisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL BLOKZİNCİR TEKNOLOJİLERİ 

VE İNOVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Blokzincir

Teknolojileri ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve
yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Blokzincir Tekno-

lojileri ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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: Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Uy-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Blokzincir Teknolojisi alanında, ulusal ve uluslar-

arası nitelikte bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim, dokümantasyon ve veri çalış-
maları yapmak, Türkiye ve dünyada Blokzincir Teknolojisi uygulamalarını araştırmak, politika
önerileri geliştirmek, talep edilmesi halinde ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlara yardımcı
olmak ve onlarla işbirliği içerisinde çalışmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amacına ula-

şabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yü-

rütmek, yayınlar yapmak,
b) Ulusal ve yabancı akademik kuruluşlar ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak

ulusal ve uluslararası eğitim programları oluşturmak ve yürütmek,
c) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulun-

mak,
ç) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri etkinlikler yapmak veya bu tür etkin-

liklere katkıda bulunmak,
d) Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal hazırlamak ve yayınlamak,

bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak,
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e) Yurt içinde ve yurt dışında aynı konularda çalışan bilimsel kuruluşlar ile resmi ve
özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek,

f) Üniversite olanaklarından yararlanarak veri tabanları hazırlamak,
g) Üniversitedeki öğrencileri, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yö-

neltmek ve araştırmalarına destek vermek,
ğ) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları

oluşturmak,
h) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel ku-

rum ve kuruluşlara ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,
ı) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı

uzmanlardan yararlanmak,
i) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayınlar

yapmak,
j) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordi-

nasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak,
k) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versitenin çalışanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi
dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bu-
lunamaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Rektör ta-
rafından gerekli görülmesi halinde görevden alınabilir. Müdür Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin çalışanları arasından bir kişi Müdür Yar-
dımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür görevi başında bulun-
madığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının
da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

Merkezin idari işlerini yönetmek.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim

Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve raporları Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla bağlantıya

geçerek, konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası ze-
minde destek ve mali kaynak sağlanması girişimlerinde bulunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Mü-

dürün teklifi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek altı aday
arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilecek üç üye ol-
mak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görev-
lendirilebilirler.
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(2) Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce
üyelikten ayrılanların yerine Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasın-
dan Rektörce önerilecek iki aday arasından Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilme
yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar görev ya-
parlar.

(3) Süresi dolmasa bile Rektörün teklifi ile Yönetim Kurulu Üniversite Yönetim Kurulu
kararı ile yenilenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere olmak üzere, Müdürün daveti üzerine ve Müdür
tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve
sonrasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla (en az üç üye ile) toplanır ve
kararlar da salt çoğunluğuyla alınır.

(6) Yönetim Kurulu raportörlüğü; Müdür, Müdür Yardımcısı veya Müdürün görevlen-
direceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlar çerçevesinde bu Yönetmeli-

ğin 6 ncı maddesinde belirtilen konulara ilişkin kararlar almak.
b) Merkez faaliyetleri ile ilgili esaslar ile plan ve programları karara bağlamak.
c) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu kabul etmek ve Rektörlüğe

sunmak.
ç) Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından Merkezin faaliyet alan-

larında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından seçilen,
sekiz üye ve Müdür olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur.

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

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere Müdürün daveti üzerine toplanır.
(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden ya-

rarlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde be-

lirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini, Müdüre
ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

(2) Danışma Kurulunun merkez faaliyet sorumluluğu yoktur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÇİFTÇİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,  Iğdır Üniversitesi Çiftçi Eğitimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Çiftçi Eğitimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma

şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (IĞÇEM): Iğdır Üniversitesi Çiftçi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

b) Müdür: Iğdır Üniversitesi Çiftçi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Iğdır Üniversitesi Çiftçi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bölgede bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirmek için tarımsal faaliyet yapan üreti-

ciler ve çiftçilere teknik danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek.

b) İyi tarım uygulamaları için belirli noktalarda örnek saha çalışmaları yürüterek öğ-

renciler için uygulama sahası ve öğretim üyeleri için hayvan ve bitki materyalleri oluşturmak.

c) Bölgeye tarım ve hayvancılıkla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet götüren

paydaşlar ile birlikte üretim-pazarlama zinciri boyunca gözlenen aksaklık, hata ve problemleri

belirlemek ve teknik, bilimsel ve idari çözümler sunmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur:

a) Seminer, çalıştay, panel, konferans, köy toplantıları ve uygulamalı eğitim kursları

düzenlemek.

b) Bölge iklimine uygun ekonomik değer oluşturan bitki ve hayvan türleri için küçük

ölçeklerde adaptasyon çalışmaları yürütmek.

c) Bölge yerli gen kaynaklarının (bitki/hayvan) tespit edilip muhafazası için çalışmalar

yürütmek.

ç) Üretim ve kapasite artırımına uygun çiftçilere bilimsel danışmanlık hizmeti vermek

ve örnek çiftçi sayısını artırmak.

d) Ham ve/veya işlenmiş ürünlerin muhafaza, taşınma ve pazarlanmasında, üreticilerin

örgütlenmesinde teknik danışmanlık hizmeti vermek.

e) Üreticiler ve çiftçilere kitap, broşür, film, slayt ve afişler yolu ile tarımsal yayım ve

haberleşme yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından

üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür en fazla iki dönem için yeniden görevlendi-

rilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından Ziraat Fakültesi

öğretim üyeleri arasından bir kişi 3 yıllık süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütül-

mesini sağlar. Müdür geçici olarak görevden ayrıldığında yerine müdür yardımcısı vekâlet

eder. Müdüre vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür Rektör tarafından aynı usul ile

görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı, Iğdır Üniversitesi Ziraat

Fakültesi Dekanı, Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Iğdır

Üniversitesi Ziraat Fakültesinden üç öğretim üyesi ve Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık,

Kültür ve Spor Daire Başkanı olmak üzere sekiz kişiden oluşur. Müdür Yardımcısı ve Iğdır

Üniversitesi Ziraat Fakültesinden üç öğretim üyesi Müdür tarafından önerilir ve Rektör tara-

fından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün değişmesi ya da görevinden ayrılması ile Müdür

Yardımcısı ve Yönetim Kurulundaki öğretim üyelerinin görev süreleri de sona erer. Görev sü-

resi sona eren ya da süresi dolmadan ayrılan bir üyenin yerine, Merkez Müdürü tarafından öne-

rilen aday Rektör tarafından aynı usul ile görevlendirilir.
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(2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yürütme organını temsil etmek.
b) Müdür tarafından sunulan faaliyet programı ile ilgili teklifleri görüşmek ve karara

bağlamak.
c) Merkezin çalışmalarının yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İta amiri

MADDE 10 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür.
Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlük

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

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Eğitimi
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarının görevlerine, yapacağı
faaliyetlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Eği-
timi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline yönelik 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) Çocuk: 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre 18 yaşını dol-

durmamış kişiyi,
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b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Koordinatör: Gerçekleştirilen etkinliklerin dahil olduğu bilimsel, sosyal, sportif ve

kültürel alanlardan sorumlu öğretim elemanını,
ç) Merkez: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkez Müdürünü,
e) Müdür yardımcısı: Merkez müdür yardımcılarını,
f) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, hedef kitleye yönelik, eğitim-öğretim ve çeşitli bi-
limsel faaliyetlerde bulunarak öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, sosyal ve bedensel olarak çok
yönlü gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla hedef kitleye farklı konularda eğitim prog-
ramları, seminerler, bilimsel etkinlikler, doğa-kültürel geziler, sergiler ve uygulamalı öğrenme
etkinlikleri ile benzeri etkinlikler düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kahramanmaraş ve çevre illerdeki eğitim çağındaki çocuklara bilimi, okulu, toplumu,

insanları ve araştırmayı sevdirecek her türlü eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek.
b) Hedef kitlenin eğitimine yönelik bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında etkinlikler

düzenlemek.
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk eğitimi konusunda yapılan organizasyonlarla

işbirliği yapmak.
ç) Hedef kitledeki özellikle dezavantajlı bireyleri merkezin eğitiminden yararlandırmak.
d) Faaliyet alanlarına giren konularda konferanslar, sempozyumlar, seminerler ve ben-

zeri çalışmalar düzenlemek.
e) Öğrencilerin problem çözme, düşünme, karar verme ve üretme becerilerini geliştir-

melerini desteklemek.
f) Hedef kitledeki üstün yetenekli çocukların belirlenmesine ve eğitilmesine yönelik

çalışmalar yapmak.
g) Hedef kitledeki bireylerin eğitimiyle ilgili akademisyenlerin, öğretmenlerin ve ilgili

diğer kişilerin bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri eğitim faaliyetleri dü-
zenlemek.

ğ) Hedef kitlenin eğitimine yönelik çalışmalarda bölgedeki diğer kurum ve kuruluşların
olanaklarının Merkezin çalışmalarına katkı sağlamasına çalışmak.

h) Eğitici bilimsel dergi, afiş, bülten, broşür ve kitap hazırlamak.
ı) Eğitimin etkilerinin belirlenmesi amacıyla araştırmalar yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Merkezin müdürü ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin alan eğitimi üzerinde uzmanlaşmış
öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Mer-
kez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(3) Merkezin faaliyet alanlarında çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından en

çok iki kişi Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar.

(4) Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden
sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından birisini vekil tayin
eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin, bu Yönetmelikte belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmaların

düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezin ihtiyaç duyduğu hususlarda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği

yapmak.
Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Gerektiğinde Müdürlüğe vekalet etmek.
b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek.
ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
d) Gerekli resmi evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklan-

masını sağlamak.
e) Müdür yardımcısı, çalışmalarından Müdüre karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında; bir müdür yardımcısı, Mü-
dürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin alan eğitiminde en az doktora düzeyinde
uzmanlık derecesine sahip öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen üç üye
ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi
dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye gö-

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2018 – Sayı : 30600



revlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine iki ya da üç ayda bir ve gerekli
hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların
eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını

belirlemek.
c) Yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.
ç) Merkezin bütçesini yapmak, her türlü harcamaya karar vermek.
d) Merkezin çalışmalarının değişik kurum ve kuruluşlarca desteklenmesi amacı ile ka-

rarlar almak.
e) Merkezin programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru usulleri, öğrenci kabulü,

katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda kararlar almak.
f) Merkeze bağlı olarak kurulacak bilimsel araştırma birimi ile akademisyenlerinin Mer-

kezin araştırma imkanlarını kullanmaları hususunda çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
g) Müdürün önereceği diğer hususları karara bağlamak.
(3) Merkez Yönetim Kurulu, Üniversite personelinin çocuklarının Merkezin faaliyet-

lerinden yararlanması hususunda da karar alabilir.
(4) Merkez Yönetim Kurulu karar alırken, Merkez Danışma Kurulundan gelen görüş,

öneri ve tespitleri de değerlendirerek karar alır.
Merkez Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak de-

ğerlendirmelerde bulunan istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Merkez Danışma Kurulu;
Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan, uzmanlık ve deneyimlerinden yararlanılabilecek
akademisyenler ile kamu ve özel sektörde çalışan şahıslar arasından Merkez Yönetim Kurulu
tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen en fazla yirmi beş üye-
den oluşur.

(2) Merkez Danışma Kurulu her yıl Müdürün çağrısı ile belirlenen gündemi görüşmek
üzere en az iki kez toplanır. Merkez Danışma Kurulunun toplanmasında ve karar almasında
salt çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.
(4) Müdür, Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ve Koordinatörler Merkez Da-

nışma Kurulunun doğal üyeleridir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatörler ve görevleri
MADDE 13 – (1) Koordinatör; Üniversitede görevli akademik personel arasından, halk

oyunları, çeşitli spor dalları, fen bilimleri, tiyatro, şiir, müzik, görsel sanatlar, fotoğraf, sosyal
bilimler, yöresel sanatlar, güzel konuşma ve yazma, kitap okuma, çevre eğitimi, trafik eğitimi
ve diğer hususlarda Merkez Danışma Kurulundan, Üniversitenin öğretim elemanlarından, ku-
rum dışından gelen program, araştırma, gezi ve incelemeler ile benzeri etkinlikleri gerçekleş-
tirir.
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(2) Koordinatörler, açılması kararlaştırılan programlarda gerçekleştirilecek eğitim–öğ-

retim ve uygulama faaliyetlerinin yönetilmesinde görev yapmak üzere Müdür tarafından gö-

revlendirilir. Müdür gerektiğinde koordinatörü değiştirebilir. Koordinatör çalışmalarında Mü-

düre karşı sorumludur.

(3) Koordinatörün görevi; Merkez Danışma Kurulu tarafından önerilen ve Merkez Yö-

netim Kurulu tarafından kabul edilen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara

katılacak çocukların Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği ölçütlere göre seçimini gerçek-

leştirmek, etkinlikleri ve akademik takvimi hazırlamak, programın eğitmenlerini ve programda

görev alan akademik ve idari personelin görev dağılımlarını belirlemek; program süresince ka-

tılımcıların sağlık ve güvenlik içinde program etkinliklerinde yer almaları için gerekli önlemleri

almak, programa ilişkin çalışmalar yapmak, programın içeriğini ve aşamalarını hedef kitlenin

düzeyine uygun olacak şekilde oluşturmak, programın yürütülmesi sürecinde meydana gelen

ve programın genel gidişatına etki edebilecek durumlar hakkında Müdürü bilgilendirmek ve

sorumlu olduğu programı yürütmektir. Koordinatör, Merkez Yönetim Kurulunca açılması onay-

lanan programları Müdürün onayından sonra uygular.

(4) Merkez; fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, spor, dil ve edebiyat alan ko-

ordinatörlükleri ile faaliyetlerine başlar.

(5) Bunlardan başka hangi alanlarda koordinatörlüklerin kurulacağına, Merkez Danışma

Kurulunun önerisi ve Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir.

Personel ihtiyacı

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

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-

cek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Merkezin gelir kaynakları

MADDE 16 – (1) Merkezin gelir kaynakları; Üniversiteden ayrılacak ödenekten, ça-

lışmalara katılacak ve/veya çalışmaları destekleyecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel ku-

ruluşlar ve kişilerin her türlü yardımı, bağışı ve eğitim faaliyetlerinden yararlanacaklardan alı-

nacak katılım ücreti ile diğer gelirlerden oluşur.

Merkezin faaliyetlerini tamamlayanlara verilecek belge

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından açılan programlara katılan çocuk ve gençlere,

Rektör ve Merkez Müdürünün onayını taşıyan bir katılım belgesi verilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SİYER-İ NEBİ
ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Siyer-i Nebi Araş-
tırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Siyer-i

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Siyer-i Nebi Araştırmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,
d) Senato: Üniversite Senatosunu,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Hz. Peygamber’in hayatının doğru anlaşılması ve

anlatılması için klasik ve çağdaş ilmî yöntemlere bağlı kalarak Kur’ân, Siyer-i Nebi, İslam Ta-
rihi ve Hadis merkezli akademik çalışma ve araştırmalar yapılmasını, yayınlanmasını ve ortaya
çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum, konferans, çalıştay gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler
aracılığıyla insanlara ulaştırılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur:
a) Siyer-i Nebi, Siyer Tarihi, Siyer Usulü, Siyer Coğrafyası, Siyer Fıkhı, Siyer Sosyo-

lojisi gibi alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip bu konularda projeler
hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
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b) (a) bendinde belirtilen araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştır-
macıların ve araştırmacı adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları destekle-
mek.

c) Merkez tarafından desteklenen araştırma konularıyla ilgili internet sayfası, kütüphane
ve arşiv oluşturmak.

ç) (a) bendinde belirtilen çalışma ürünlerinden ve Merkezin ilgi alanına giren konularda
Merkez dışında hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamda yayımla-
mak.

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda konferans, seminer, sempozyum gibi bilimsel
ve kültürel etkinliklerde bulunmak.

e) Benzeri konularda faaliyet gösteren yerli ve yabancı bilim ve araştırma kurumlarıyla
ortak çalışmalar yapmak.

f) Siyer-i Nebi’ye dair Türkçe yayımlanan araştırmaların yabancı dillere çevrilmesi ko-
nusunda projeler, ortaklıklar geliştirmek.

g) Ülkemizdeki Siyer-i Nebi çalışmalarını desteklemek, akademik veya sivil çalışmaları
ödüllendirmek.

ğ) Ulusal Siyer-i Nebi çalışmalarında kaliteyi artıracak organizasyonlar, kurullar, ko-
misyonlar oluşturmak.

h) Halkın Hz. Peygamber’i doğru tanımasına vesile olması bakımından halka açık kon-
feranslar, paneller, oturumlar, sempozyumlar düzenlemek.

ı) Diğer eğitim kurumlarıyla ilişkiler kurarak ilk, orta ve lise düzeyinde Hz. Peygam-
ber’i doğru anlatma konusunda ortak faaliyetler düzenlemek.

i) Farklı eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik yayınlar, posterler hazırlamak, dü-
zenlemek.

j) Toplumdaki yanlış algılar konusunda medya aracılığıyla tashihler yapmak.
k) Engelli vatandaşlarımızın Hz. Peygamber’i tanımalarında önlerindeki engelleri kal-

dırmak için her türlü desteği sağlamak.
l) Siyer-i Nebi araştırmaları kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe

uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin konusunda uzman öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alına-
bilir. Görevi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından en
çok iki kişi Müdür tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Mü-
dürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısı/yardım-
cılarının da görevi sona ermiş sayılır. Müdür, geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine
müdür yardımcılarından birisini veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır ve Rek-
törlüğe yazılı olarak bildirir.
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(3) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini, yardımcı-
ları da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan
fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden
ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
c) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muham-

men bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün
onayına sunmak.

ç) Yıl içinde Merkezin faaliyet plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması
gerektiğinde (c) bendinde belirtilen usule göre gerekli işlemleri yapmak.

d) Merkez birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerde görev alan her
düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.

e) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildir-
mek.

f) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yöne-
tim Kuruluna ve kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Gerektiğinde Müdüre vekalet etmek.
b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek.
ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
d) Gerekli resmi evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklan-

masını sağlamak.
(2) Müdür yardımcısı, çalışmalarından Müdüre karşı sorumludur.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve üniversitenin öğretim

elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ol-
mak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri seçilir. Görev süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır ve Müdür ta-
rafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet

plan ve programı ile muhammen bütçesini karara bağlamak.
b) Yıl içinde faaliyet plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerekti-

ğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.
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c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik dü-

zeyini arttırıcı önerilerde bulunmak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak,

bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konu-

sunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu

faaliyet raporunu karara bağlamak.

e) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve değerlendirme-

ler yapmak.

f) Bilimsel araştırma faaliyetleri konusunda projeler üretmek.

g) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt birimlerin açılması veya kapatılması, personel

ihtiyacı, projelerle ilgili karar almak ve bu kararları Rektörün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları ve uzmanlar

MADDE 13 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları ve uzmanlar görev da-

ğılımlarına göre; Merkezin periyodik toplantılarına katılmak, projelerde görev almak, bulun-

dukları birimlerin işleyişini sağlamakla yükümlüdürler.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacını karşılamak üzere ge-

rekli görevlendirmeler, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü

maddesine göre Rektör tarafından yapılır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 15 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve de-

mirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Gelirler

MADDE 16 – (1) Merkezin amacına uygun olarak kabul edilecek ayni ve/veya nakdi

her türlü bağış ve yönetim kurulunun onayladığı gelir getirici faaliyetlerden elde edilecek maddi

imkanlardır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 9649 

—— • —— 
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 9648 

 
 



Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 19 Kasım 2018 – Sayı : 30600 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
A4 FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

 
 9971/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

 
 9961/1-1 
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ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ MÜESSESİNCE (EGO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ) ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARACI ÇALIŞTIRILMAK 

ÜZERE HAT KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
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9963/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Çorum Belediye Başkanlığından: 

 
9846/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 
 9967/1-1 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

 
 9766/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak 

suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre Tam 

Zamanlı olarak çalıştırmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına dair Esaslarda yer 

alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, 

aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.  

 

UNVANI ADET BAŞVURU ŞARTLARI 

DİĞER 

SAĞLIK 

PERSONELİ 

2 

1- Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme 

Bölümünden mezun olmak. 

2- İlgili alanda en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olmak. 

 

ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2- Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten 

işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa 

bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli 

Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, 

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkûm olmamak, 

3- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 

ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, 

4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir 

durum bulunmamak, 

5- İlanda belirtilen unvanın hizasındaki şartları taşımak. 

6- Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. 

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

8- Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 

Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesh tarihinden 

itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” 

hükmüne uygun olması. 
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9- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin 

sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 

10- Halen Üniversitemiz Hastaneleri bünyesinde herhangi bir pozisyonda görev yapan 

personel başvuruda bulunamaz. 

11- Disiplin Soruşturması veya Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla 

ilişiği kesilenler veya sözleşmesi fesh edilenler başvuruda bulunamazlar. 

12- Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ VE ZAMANI 

Başvurular ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde 

aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen 

müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, faks veya internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. Noter vekâleti ile müracaat kabul edilecektir. Eksik belge ile müracaat 

alınmayacaktır. Süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER 

1- Fotoğraflı Başvuru Formu, Dilekçe (Üniversitemiz www.dicle.edu.tr. adresinden temin 

edilecektir) isteklilerin başvuruya gelmeden önce eksiksiz bir biçimde doldurmaları 

gerekmektedir. 

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

3- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (barkotlu e-devlet 

çıktısı kabul edilecektir.) 

4- Ortaöğretim mezunları için 2018 yılı KPSS (P94) sonuç belgesi.  

5- Aranılan mesleki deneyime ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi ve 

ilanda belirtilen unvana ait SGK prim günlerini gösterir belge. 

6- Plastik dosya. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

Başvur sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas 

alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile 

teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde 

Üniversitemiz www.dicle.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv 

araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. 

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri 

feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile 

birlikte tazmin edilecektir. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 
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ADRES: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü/Personel Daire Başkanlığı 

Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR 

İrtibat Tlf: 0 412 241 10 00-2320-5182-5136 

İlan Başvuru Tarihi: 19.11.2018 

Son Başvuru Tarihi:  03.12.2018 

 9789/1-1 

—— • —— 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları 

yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş kanunu 

hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuza bir Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan 

kadro tam zamanlıdır. 

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu dilekçenin ekinde 

YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından 

alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 

takım) halinde vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir 

Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen başvuru yapabilirler. Eksik belge 

ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için 

gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Bölüm Adet Program Unvan Açıklamalar 

Yönetim ve 

Organizasyon 

Bölümü 

1 
İnsan Kaynakları 

Yönetimi 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

İşletme Yönetimi ve 

Organizasyon Alanında 

Doktora yapmış olup, liderlik, 

açık inovasyon ve stratejik 

yönetim konularında 

çalışmaları olmak. 

 9761/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Atatürk Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

–– Atatürk Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

–– Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Iğdır Üniversitesi Çiftçi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Siyer-i Nebi Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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