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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sü-

rekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin (AHBVSEM) amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (AHBVSEM): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
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c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim prog-

ramları dışında verilecek sürekli eğitim programlarını düzenlemek ve Merkezin yürüteceği
faaliyetler ile kamu, özel sektör ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine
katkıda bulunularak ülke kalkınmasına hizmet vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu sektörü, özel sektör ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere ihtiyaç duyduk-

ları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, akreditasyonlu prog-
ramları planlamak ve uygulamak, seminerler ve konferanslar düzenlemek, öğretim materyali
hazırlamak ve ölçme-değerlendirme yapmak.

b) Üniversitenin birimlerinde bu amaçla yürütülen her türlü faaliyetlerin koordinasyo-
nunu sağlamak.

c) Amaçları doğrultusundaki tüm faaliyetlerini hayat boyu öğrenme, meslek içi eğitim,
hizmet içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, akreditasyon programları, önceden
programlanmış seminerler, sözleşmeli seminerler ve konferanslar gibi yöntemlerle gerçekleş-
tirmek.

ç) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri düzenlemek.
d) Üniversiteye ve üçüncü kişilere ait her türlü sınav ve soru hizmetlerini yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
Merkez müdürü
MADDE 8 – (1) Merkezin Müdürü, Rektör tarafından Üniversitede Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili konularda çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Gö-
rev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında
bulunamaması durumunda görevi sona erer.

(2) Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili
öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde müdür yardımcısı Müdüre
vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.
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Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

b) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araş-

tırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve

faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

c) Eğitim programlarının başarıyla ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli

önlemleri almak.

ç) Eğitim programlarının düzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak,

ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje

önerilerinde bulunmak.

d) Her yılsonunda hazırlanacak faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

her yılsonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Rektör tarafından

görevlendirilen beş öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu

üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; başkanın çağrısı üzerine

yılda en az üç kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplan-

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

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli program-

larla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağ-

lamak.

c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

ç) Sürekli eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri ve

sertifikalara ilişkin esasları belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ENDOKRİNOLOJİ

VE DİYABET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi En-
dokrinoloji ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endokrinoloji
ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, 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: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endokrinoloji ve Diyabet Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; endokrinoloji ve diyabet ile ilgili alanlarda bilinç ve
eğitim düzeyini artırmak, koruyucu ve önleyici önlemlerin alınmasını sağlamak, endokrinoloji
ve diyabet ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve yayınlamak, mevcut çağdaş tedavi yön-
temlerini uygulamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve bu yöntemlerin eğitimini vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Endokrinoloji ve diyabet konusunda ailelerin ve bireylerin eğitimini sağlayarak far-

kındalığı artırmak. 
b) Endokrinoloji ve diyabet ile ilgili risk faktörlerinin tespiti, erken tanı ve etkin tedavi

için prosedürler ve standartlar geliştirmek ve kapsam dahilinde hastalara yönelik uygulama
yapmak.
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c) Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve araştırma görevlilerinin eğitimine katılmak.

ç) Merkez faaliyetleri ile ilgili kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları dü-

zenlemek, sertifika vermek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yap-

mak.

e) Endokrinoloji ve diyabet konusunda ulusal veya uluslararası toplantı, konferans ve

sempozyumlar düzenlemek.

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayınları yapmak.

g) Endokrinoloji ve diyabet hastalık yönetiminin etkin şekilde yapılabilmesi, epidemi-

yoloji ve surveyansının izlenmesi ve bilimsel araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için veri ta-

banı/kayıt kütüğü modellemek ve oluşturmak.

ğ) Endokrinoloji ve diyabet hastalıklar ve komplikasyonları konusunda araştırmalar

yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; endokrinoloji ve diyabet konusunda deneyimli öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar gö-

revlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması

durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi ile en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün,

görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yar-

dımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda hastaların tedavi ve kısa süreli rehabilitasyonlarını

sağlamak üzere gerekli fiziki altyapı, personel, güvenlik, hasta kabul ve çıkış işlemleri konu-

sunda Üniversite birimleri veya diğer kurum ve kuruluşlarla Merkez arasında koordinasyonu

sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim

Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin personel ihtiyacını Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe

sunmak.
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f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağ-

lamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş kişiden oluşur. Diğer dört üye;

Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün öne-

risi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süreleri dolan üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların yerine yenileri görevlendirilir. Yönetim

Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine altı ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy

çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek

öğretim elemanlarının seçimini yapmak.

b) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-

rimlerini belirlemek.

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Merkez uygulamaları

MADDE 13 – (1) Merkezde bu Yönetmelik kapsamında hastalara yönelik yapılacak

uygulamalar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

veya birlikte kullanım kapsamında hizmet verilen sağlık tesisi üzerinden yürütülür. 

(2) Merkezin faaliyet alanları dahilinde hastalara yönelik uygulamalar haricindeki

faaliyetler Rektörlüğe bağlı diğer birimlerde yürütülebilir ve/veya ilgili mevzuat çerçevesinde

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü üzerinden görev

alanı ile ilgili faaliyetlerde bulunulabilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ OBEZİTE UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Obezite

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

yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Obezite Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Obezite Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; obezite  ile ilgili alanlarda  bilinç ve eğitim düzeyini

artırmak, koruyucu ve önleyici önlemlerin alınmasını sağlamak, obezite  ile ilgili bilimsel araş-

tırmalar yapmak ve yayınlamak, mevcut çağdaş tedavi yöntemlerini uygulamak, geliştirmek,

yaygınlaştırmak ve eğitimini vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Obezite konusunda ailelerin ve bireylerin eğitimini sağlayarak  farkındalığı artırmak. 

b) Obezitenin hastalık yönetiminin etkin şekilde yapılması, epidemiyoloji ve surveyan-

sının izlenmesi  ve bilimsel araştırmalar gerçekleştirilebilmesi için veritabanı/kayıt kütüğü mo-

dellemek ve oluşturmak.
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c) Obezite  ile ilgili risk faktörlerinin tespiti, erken tanı ve etkin tedavi için  prosedürler

ve standartlar geliştirmek.

ç) Obezite ve komplikasyonları  konusunda araştırmalar yapmak.

d) Merkez faaliyetleri ile ilgili kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları dü-

zenlemek, sertifika vermek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yap-

mak.

f) Obezite  konusunda ulusal veya uluslararası toplantı, konferans ve sempozyumlar

düzenlemek.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayınları yap-

mak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür;  obezite  konusunda deneyimli öğretim üyeleri arasından,

Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirile-

bilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda

yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi ile en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün

görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yar-

dımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda hastaların tedavi ve kısa süreli rehabilitasyonlarını

sağlamak üzere gerekli fiziki altyapı, personel, güvenlik, hasta kabul ve çıkış işlemleri konu-

sunda Üniversite birimleri veya diğer kurum ve kuruluşlarla Merkez arasında koordinasyonu

sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim

Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin personel ihtiyacını Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe

sunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağ-

lamak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş kişiden oluşur. Diğer dört üye;

Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün öne-

risi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süreleri dolan üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların yerine yenileri görevlendirilir. Yönetim

Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine altı ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy

çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek

öğretim elemanlarının seçimini yapmak.

b) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-

rimlerini belirlemek.

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Merkez uygulamaları

MADDE 13 – (1) Merkezde bu Yönetmelik kapsamında hastalara yönelik yapılacak

uygulamalar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

veya birlikte kullanım kapsamında hizmet verilen sağlık tesisi üzerinden yürütülür. 

(2) Merkezin faalaiyet alanları dahilinde hastalara yönelik uygulamalar haricindeki

faaliyetler Rektörlüğe bağlı diğer birimlerde yürütülebilir ve/veya ilgili mevzuat çerçevesinde

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü üzerinden görev

alanı ile ilgili faaliyetlerde bulunulabilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Antalya AKEV Üniversitesinden:
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim

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; Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Antalya AKEV Üniversitesinin ilgili idari ve akade-

mik birimleri arasında işbirliği ile toplumun her kesimine ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim ve-
rilerek ülkenin eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesidir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak, kurslar ve

diğer etkinlikleri düzenlemek.
b) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik uzaktan eğitim programları

açmak.
c) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik hizmet içi eğitim prog-

ramları düzenlemek.
ç) Gerçek ve tüzel kişilere her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, ortak projeler ha-

zırlamak, alanda çalışan uzmanlardan hizmet almak, kurs ve benzeri çalışmalarda gerektiğinde
bu kişilerle işbirliği yapmak.

d) Teknik veya istatistiki analizler yapmak veya yaptırmak.
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e) Rehberlik ve kişisel gelişim eğitimleri vermek, psikolojik danışma hizmetleri dü-
zenlemek.

f) Merkezin faaliyet alanlarında yer alan konularla ilgili ulusal ve uluslararası alanda
çalışmalar yapmak, bu konulardaki temsilcilik alma kararlarını Rektörlüğe, Üniversite Yönetim
Kuruluna veya Senatoya sunmak.

g) Ara elemanlar yetiştirmeye yönelik eğitim, her türlü sınava yönelik hazırlık kursu
düzenlemek, bu alanda danışmanlık hizmetleri vermek, sınavlar yapmak ve belgeler vermek.

ğ) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu ulusal ve uluslararası per-
sonel belgelendirme eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak ve belgeler vermek.

h) Ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel alışverişi sağlama ve sosyal kaynaşmayı ge-
liştirmek için sanat, kültür ve spor faaliyetleri düzenlemek ve bu alanda yayınlar yapmak.

ı) Gerekli durumda yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerle işbirliği yapmak,
yardımlaşmak, ortaklaşa bir şekilde sertifikasyon, akreditasyon veya her türlü eğitim ve
belgelendirme, danışmanlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü organizasyonu
gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası projeler veya etkinlikler düzenlemek.

i) Sürekli eğitim kapsamına giren ve Rektör tarafından önerilen ve/veya Yönetim
Kurulunca kararlaştırılan 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.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri, öğretim elemanları veya diğer

Üniversite personeli arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi
biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün
yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılacağı gibi görev süresi henüz
bitmeyen Müdür, aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Rektör, birinci fıkrada belirtilen personel arasından en fazla iki müdür yardımcısı
görevlendirebilir. Müdür yardımcıları da aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Müdürün altı aydan daha uzun bir süreyle görevi başında bulunamaması durumunda
Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
b) Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulunda üye olarak bulunmak ve bu kurulların ka-

rarlarına göre hazırlanan çalışma programını uygulamak.
c) Merkezin programları ile fakülte, enstitü ve yüksekokullar arasında koordinasyon

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

mak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.
d) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki etkinliklere katılmak, her türlü iletişimi sağ-

lamak.
e) Merkezin bütçesini hazırlamak, ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle bir-

likte Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; biri ilgili rektör yardımcısı, biri Merkez Müdürü

olmak üzere Üniversitenin öğretim üyeleri, öğretim elemanları veya diğer üniversite personeli
arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş kişiyle birlikte toplam yedi asıl, iki yedek
üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üç yıl süreyle görevlendirilir. Yönetim Kurulu Başkanı ilgili
rektör yardımcısıdır.

(2) Herhangi bir sebeple boşalan üyeliğe aynı yöntemle yeni üye seçilir. Görev süresi
biten üye yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılanların veya altı aydan fazla Üniver-
site dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün talebi ile veya Başkanın resen çağrısı üzerine ayda en
az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Olağanüstü hâllerde aynı
usulle Yönetim Kurulu toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki talepleri değer-

lendirmek, bu faaliyetlerle ilgili içerik, personel, süre, ücret ve benzeri konuları karara bağlamak.
c) İlgili faaliyet ve programların sonunda verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri

belgelerin verilme esaslarını belirlemek.
ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak.
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda çalışma grupları oluşturmak

ve bunların görevlerini düzenlemek.
e) Faaliyetler sonucunda elde edilen geliri Antalya AKEV Üniversitesi Döner Sermaye

İşletmesi Yönetmeliğini esas alarak dağıtmak.
f) Müdürün teklifiyle bir veya birden fazla gerçekleştirme görevlisini belirlemek.
g) 2547 sayılı Kanun hükümleri kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Merkez Müdürü ile Mer-

kezin çalışmalarıyla ilgili, konusunda bilgili ve deneyimli kamu görevlileri ve gerçek kişiler
arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en çok yedi üye ile birlikte toplam
dokuz kişiden oluşur. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle
yeni üye görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu,
Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında yılda en az bir kez ve gerektiğinde Başkanın çağrısı
üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmada yardımcı olmak.
b) Merkezin kendi amaçlarına uygun etkinlikleri gerçekleştirebilmesi için gerektiğinde

diğer kamu kurumlarıyla ve özel sektörle işbirliğinin geliştirebilmesine yardımcı olmak üzere
Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş belirtmek ve önerilerde bulunmak.

Çalışma grupları ve görevleri
MADDE 14 – (1) Gerekli hallerde, Merkezin amaçlarına uygun faaliyetleri gerçekleş-

tirmek, program ve projeler hazırlamak amacıyla çalışma grupları oluşturulur. Farklı projeler
için farklı çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu temsilcileri, Üniversite personeli ara-
sından veya istemeleri hâlinde ilgili sektörlerden, Yönetim Kurulunca seçilir ve Rektör tara-
fından en fazla bir yıl süreyle görevlendirilir. Gerekli hâllerde görev süresi dolan çalışma grubu
temsilcileri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun

13 üncü maddesine göre Rektör tarafından yapılacak görevlendirme ve 22/5/2003 tarihli ve
4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılacak sözleşmeli personel ile karşılanır.

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

Kurulu Başkanına veya Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Bursa Teknik Üniversitesinden:
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Kariyer

Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Teknik Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının
ve çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

Kanununun 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: Bursa Teknik Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Bursa Teknik Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer

danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.
b) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına; liseden üniversiteye, üniversiteden

çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi özelliklerine uygun
işlere yerleşmelerine yönelik kariyer danışmanlığı ile yardımcı olmak.

c) Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunla-
rına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yö-
nelik eğitimler vermek.

ç) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp nitelikleriyle uyumlu lisans prog-
ramları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.

d) Sektörel Eğitim Programı (SEP) Koordinatörlüğü ile işbirliği yaparak Üniversite öğ-
rencilerinin istihdam sağlayabilecekleri, staj ve proje yapabilecekleri kurum sayısını artırarak,
öğrencilerin staj yapabilecekleri kurum ve kuruluşlar ile bağlantılar kurmalarına destek olmak
ve koordinasyonu sağlamak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde Bursa Teknik Üniversitesi mezunlarının istihdamını
artırmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

f) Merkezin işbirliğinde üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin iz-
leme çalışmaları yapmak.

g) Teknoloji Transfer Ofisi ile işbirliği içinde öğrencilerin ARGE, girişimcilik ve ino-
vasyon alanlarında gelişimlerine destek olmak ve teşvik etmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve dışında, gerçek ve tüzel kurum ve kuruluşlarla kariyer danışmanlığı

alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalış-
malara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

b) Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler,
konferanslar, kongreler, sempozyumlar, eğitimler sunmak ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin mesleki uyumlarını artırmaya dönük çalış-
malar planlamak ve uygulamak.

ç) Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek ve bu etkinliklere BTÜ personelinin,
öğrencilerin ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Bursa Teknik Üniversitesi mezun-
larının da katılımlarını sağlamak.

d) Eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenci bilgilerini
ve iş-işyeri bilgilerini kapsayan sürdürülebilir Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi oluş-
turmak ve işletmek.

e) Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğ-
rencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.

f) Öğrencilere bireysel kariyer planlama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konu-
sunda yetkinlikler kazandırma ve geliştirmeye yönelik her türlü eğitim, bilimsel organizasyon
ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, öğrencilere kariyer danışmanlığı yapmak.

g) Üniversite bünyesinde yürütülen Farabi, Mevlana, Free Mover, Erasmus+ ve benzeri
öğrenci hareketliliği programları kapsamında, öğrencilerin yurt dışı eğitim ve meslek/iş/staj
olanakları hakkında bilgi ve deneyim edinmelerine yardımcı olmak.

ğ) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer mer-
kezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 14 Ocak 2019 – Sayı : 30655



h) Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek.
ı) İlgili kamu ve özel kuruluşlara mesleki gelişim gezileri ve ziyaretler düzenlemek.
i) Faaliyet alanlarına yönelik tanıtıcı ve bilgilendirici e-bülten ve benzeri yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-

dan iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, aynı usulle
tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması
durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğ-
retim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görev-
lendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür
gerekli gördüğünde yardımcılarının değiştirilebilmesini Rektöre teklif edebilir.

(3) Müdürün yokluğunda, görevlendireceği müdür yardımcısı müdürlüğe vekâlet eder.
Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulu-

nun geçici gündemini belirlemek ve alınan kararları bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak
ve uygulanmasını denetlemek.

ç) Merkez çalışanlarının görevlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim

Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı/yardımcıları ile Üni-

versitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen
en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanlığını Müdür yürütür.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresinin bitiminden önce
ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üye gö-
revlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-
lantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda hazırlanan çalışma programını

kontrol etmek, onaylamak.
b) Hazırlanan yıllık faaliyet raporunu kontrol etmek, onaylamak.
c) Merkezde yapılan araştırmaların vizyonu, odağı, yeni çalışma alanları, ortaklık ve

işbirliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.
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ç) Müdürün önerisiyle geçici ve sürekli bilimsel araştırma grupları kurulması ve bun-
ların görev sürelerinin belirlenmesi konularını karara bağlamak.

d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli ka-
rarları ve önlemleri almak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından getirilen ko-
nularda kararlar almak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tara-

fından Üniversite, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile diğer üniversitelerden se-
çilen en fazla altı üye ile Müdürden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kez top-
lanarak Merkez faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-
lantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Danışma Kurulunun idari bir yetkisi bulunmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversite ile kamu kuruluşları, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında işbirli-

ğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
b) Merkezin çalışma alanları kapsamındaki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmeler

yaparak ilgili konularda Yönetim Kuruluna yeni fikirler ve öneriler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
—— • ——

İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİNİ MUSİKİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyetlerine, organlarına ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
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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) İlahiyat Fakültesi: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,
c) Merkez: İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; başta Osmanlı kültür coğrafyası olmak üzere, dünya

genelinde dini musiki ve ritüellerini araştırmak, tanıtmak, kaybolmuş ya da bilinirliği azalmış
dini musiki formlarını ihya ederek yaşatmak, bu alanda kültürel ve bilimsel çalışmalar yürüt-
mek, benzeri faaliyetler gerçekleştiren kişi ve kurumları desteklemek ve bu alandaki çalışmalar
konusunda dünyaca tanınmış bir merkez olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Osmanlı kültürünün tarih içinde ulaştığı coğrafyadaki dini musiki birikimine ait ya-

zılı, görsel ve sesli birincil ve ikincil kaynakları tarayarak bu eserlerin besteleri, bestekârları,
güfteleri, türleri, formları, makam ve usul yapıları, kaynakları gibi ayrıntılı bilgileri içerecek
envanter çalışmaları yapmak; kayıt altına alınmamış eserlerin derlemelerini yapmak, derlemesi
yapılan eserlerden seçilenleri dijital stüdyo ortamında kayıtlarının yapılıp yayımlanmasını sağ-
layarak dini musiki repertuvarına katkıda bulunmak.

b) Dini musiki ile ilgili el yazmaları, basılı özgün yapıtlar, notalar ve ses kayıtları gibi
birincil kaynakların arşivlenmesi vasıtasıyla bu kaynaklar üzerine yapılan çalışmalar olan ikin-
cil kaynakları da içeren bir müzik kütüphanesi kurmak; bu kütüphanede görsel, yazılı ve sesli
olmak üzere kapsamlı bir arşivle araştırmacılara kaynak sağlamak.

c) Dini musiki alanında çalışanların görüntü, ses ve performanslarını (sema, semah ve
benzeri) kayıt altına alarak icra edebilecekleri ve üzerinde akademik çalışma yapabilecekleri
günümüz teknolojik imkânlarına sahip modern bir ses ve görüntü kayıt stüdyosu kurarak gerekli
ortamı hazırlamak; teçhizat ve her türlü kaynağı temin etmek.

ç) Dini musiki konusunda yapılan çalışmaları sahneye taşıyarak performanslar ve müzik
kültürleri üzerine periyodik konserlerle, dini musiki performanslarını ilgili kişi veya grupların
desteğiyle düzenlemek.

d) Türk-İslâm musikisindeki “İstanbul Tavrını” yaşatmak ve bu doğrultuda faaliyetler
düzenlemek.

e) Osmanlı kültürünün yaygın ve etkili olduğu bölgelerdeki “ses medeniyeti”nin koru-
narak yaşatılması ve tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

f) Üniversitenin bünyesinde veya dışında faaliyet gösteren ve dini musiki ile bağlantılı
alanlarda çalışan kişilerle disiplinler arası projeler düzenlemek, kamu kurum ve kuruluşları ve
özel hukuk kişileri ile ortak projeler gerçekleştirmek.
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g) Yaşayan dünya dinlerine ait müzik eserlerini icra edecek bir icra heyeti oluşturmak;
oluşturulan icra heyetiyle konserler vermek.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda envanter ve diğer çalışmalara ilişkin veri tabanı,
resmî internet sitesi ve yönetim bilgi sistemleri oluşturmak ve işletmek.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunca uygun görülecek diğer faali-
yetleri gerçekleştirmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin Organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür, İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi anabilim dalında görevli

öğretim üyeleri arasından, bu anabilim dalında öğretim üyesi bulunmaması durumunda ise
Üniversitenin diğer öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Sü-
resi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür tarafından üç yıl için
görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi so-
na erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcısı, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunma-
dığı zamanlarda ona vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili programların etkin bir biçimde yürütülmesini sağla-

mak.
c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili kişi ve birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.
ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantı gündemini hazırlamak, üyeleri toplan-

tıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
e) Merkezin yıllık çalışma plânı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
f) Merkezin idari işlerini yürütmek.
g) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.
ğ) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili konu-

larda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör
tarafından görevlendirilen, en az üçü İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden olmak üzere toplam
yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi sona erenler, yeniden gö-
revlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği hâlinde
Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak
bir yılda ardışık olarak iki, yıl içinde üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden
sona erer.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kuruluş amaçları ve faaliyetleri ile ilgili strateji ve politikaları belirlemek.
b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek.
c) Bir sonraki döneme ait çalışma plânının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek

ve sunulan plânı karara bağlamak.
ç) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek ve Rektörlük onayına sunmak.
d) İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Üniversi-

tenin diğer birimleriyle işbirliği yaparak eğitim ve kurs programları düzenlemek.
e) Eğitim, kurs, atölye çalışması, eser icrası gibi uygulamaya dayalı programların so-

nunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esas-
ları belirlemek.

f) Danışma Kurulunca önerilen konuları görüşüp karara bağlamak.
g) Merkezin kuruluş amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, ilgili kurum ve kişilerle

iletişim ve işbirliğine yönelik kararlar almak.
ğ) Merkeze gelen proje tekliflerini değerlendirip karara bağlamak.
h) Mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek

Üniversite öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Yönetim Kurulunca önerilen
ve Rektör tarafından görevlendirilen en az on, en çok otuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyesi ola-
rak görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı yön-
temle görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu kararı ile gerekli durumlarda konu ile ilgili bilgi,
beceri ve deneyim sahibi kişiler Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve toplantı-
larda çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin amaç ve faaliyetleri ile

ilgili olarak istişarî nitelikte görüş ve tavsiyelerde 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 maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan hâller
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 İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (İÜC-SEM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Uy-
gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetimine, 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 (İÜC-SEM): İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezinin Müdürünü,
c) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,
ç) Senato: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatosunu,
d) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin bilimsel bilgi birikimini toplumun her
kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için Üniversite adına bireylerin yararına
sunmak ve bu süreçleri geliştirmek suretiyle bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda
bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için Üniversite

adına örgün, uzaktan ve karma olmak üzere önlisans, lisans ve yüksek lisans programları dı-
şında verilecek tüm eğitim programlarını yürütmek.
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b) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), TS,
EN, ISO/IEC 17024 başta olmak üzere ulusal ve uluslararası ilgili diğer standartlara uygun
olarak personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, ilgili sınavları yapmak,
başarı belgesi, sertifika veya katılım belgesi vermek.

c) Meslek standartları geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmeti, seminer, konferans,
kongre, çalıştay, alan araştırmaları, sınav organizasyonları düzenlemek.

ç) Üniversite Yayın Kurulunun onayını alarak Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ulusal
ve uluslararası eserlerin süreli-süresiz basım, yayın ve satışını yapmak.

d) Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla ulusal düzeyde meslek standart-
ları geliştirmeye yönelik çalışmalar düzenlemek.

e) Üniversite ile özel sektör, sanayi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında ihti-
yaca ve işbirliğine dayalı olarak hizmet sunmak.

f) Üniversitedeki eğitim programları ile bağlantılı olan diğer programlar konusunda öğ-
rencilerin yetişmesini sağlamak, programlara destek olacak alanlarda sertifika programları dü-
zenleyerek öğrencileri çoklu becerilerle donatmak.

g) Rektörlüğe bağlı birimler tarafından Üniversite bünyesinde yürütülen diploma prog-
ramları hariç her türlü eğitim etkinliğinin koordinasyonunu sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerde planlama, yürüt-
me ve koordinasyon süreçlerine katkıda bulunmak.

h) Toplumun her kesiminde ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili gözlem, anket, kamuoyu
araştırması ve benzeri çalışmalar yapmak, bunların raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak.

ı) Üniversitenin tüm alanları ile ilgili olarak Üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği
halinde danışmanlık vermek ya da almak.

i) İhtiyaç duyulan ve Rektörlük tarafından uygun görülen şehirlerde, Merkeze ait şu-
beler veya eğitim, danışmanlık gibi birimler açmak veya açtırmak.

j) Kamu kuruluşlarının açacağı eğitim ve sertifika programlarına Üniversite adına ak-
reditasyon başvurusunda bulunmak, konuyla ilgili eğitim, sınav, belgelendirme süreçlerini yü-
rütmek.

k) Üniversitenin birimleri adına ulusal veya uluslararası seminer, konferans, kongre,
çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek.

l) Faaliyet alanlarıyla ilgili tüm taraflarla görüşmeler yapmak ve sözleşmeler düzenlemek.
m) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede İş Yeri

Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Sağlığı Güvenliği konusunda eğitimleri düzenlemek.

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, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri
arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görev-
lendirilebilir.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim üye-

leri arasından en fazla iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcısı,

Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Müdürün görevi başında olmadığı zaman-

larda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Rektör, uygun gördüğü takdirde, sınav ve belgelendirme süreçlerinde, Rektörlük

adına temsile, ilzama ve tüm süreçleri yönetmek üzere Müdüre yetki verebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin birimlerini yönetmek ve merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetleri yönetmek.

ç) Yönetim Kurulunun gündemini oluşturmak ve alınan kararları yönetmek.

d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını düzenlemek

ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili, tüm taraflarla görüşme yapmak, ihalelere katıl-

mak, sözleşmeler yapmak.

g) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan yürütücü, denetçi, koordinatör,

sınav komisyonu ve diğer komisyonları görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunmak.

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ile Üniversite öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz kişiden

oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle

yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri gö-

revlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerin salt çoğun-

luğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün kul-

landığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması

konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Faaliyetler sonucu aylık olarak yapılacak ödeme tutarlarını, görev puantaj cetveli

katsayılarını düzenlemek ve dağıtım şeklini belirlemek.

d) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik

personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
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e) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt

içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

f) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç halinde alt çalışma grupları oluşturmak,

Merkezin etkili ve verimli çalışması için gerekli kararları almak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Rektörü yürütür.

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygu-

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

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölge: Trakya Bölgesini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez aşağıdaki amaçlar ve alanlarda faaliyet gösterir:
a) Üniversite ile bölgeyi etkileyen çevre sorunları ve bu sorunların çözüm yollarına iliş-

kin konularda disiplinlerarası bilimsel araştırma ve farkındalık yaratmaya dönük çalışmalar
yapmak, elde edilen bilimsel bulgu ve önerileri ilgili makamlara ve kamuoyuna aktarmak.

b) Bölgenin biyolojik zenginliklerinin ve doğal dengenin korunması ile ilgili çalışmalar
gerçekleştirmek, Üniversite ve çevre ile ilgili kurumlar tarafından bu alanda yapılan akademik
faaliyetleri ve projeleri desteklemek.

c) Ekolojik dengenin unsurlarını ve sürdürülebilirlik koşullarını ortaya koymak suretiyle
bölgenin ekonomik kalkınmasına, bölge halkının ve öğrencilerin yaşam kalitesinin arttırılma-
sına hizmet etmek.

ç) Üniversite yerleşkelerinin bulunduğu bölgedeki park, tabiat anıtı, peyzaj değerleri,
yaban hayatı ve sokak hayvanlarına dair sorunlara dikkat çekecek projeler üretmek.

d) Doğada ve doğal ortamlarda yapılacak eğitim projeleriyle genç nesillerin doğaya il-
gisini arttırmak ve bilimsel alanda yürütülen “sürdürülebilir çevre” ile ilgili gelişmeleri takip
etmesini sağlamak.

e) Doğa ve çevre alanında yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalara akademik düzeyde
destek sağlayacak ve ilgili projeleri destekleyecek işbirliği imkânları oluşturmak.

f) Üniversitede verilmekte olan çevre ile ilgili konulardaki derslerin sürdürülebilir çevre
yönetimi ile uyumlu şekilde, akademik çerçevede verilmesine destek olmak.

g) Üniversite yerleşkelerindeki yeşil çevre oluşturma ve koruma ile ilgili konularda
Üniversite idaresine katkı sağlamak.

ğ) Öğrencilerin “sağlıklı çevre”de yaşamlarını sürdürebildiklerine dair farkındalıklarını
arttırırken, enerji tasarrufu, plastik kullanımının azaltılması, sıfır atık, biyolojik çeşitliliğin sürdü-
rülebilirliği gibi konularda sorumlu davranışlar ve alışkanlıklar geliştirmelerine destek olmak.

h) Merkez kadrosundaki ve Üniversite bünyesindeki farklı disiplinlerden araştırmacı
ve uzman elemanlar yardımıyla çevre sorunlarının belirlenmesine ve çözümlenmesine yönelen
bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

ı) Çevre sorunlarını çözmeye yönelik bilimsel yöntemleri saptamak için gerekli araş-
tırma, laboratuvar incelemesi, deney ve alan araştırması gibi çalışmaları yapmak veya bu amaç-
la ilgili diğer kuruluşlarla işbirlikleri yürütmek ve bu çalışmalar için gerekli finansal kaynak-
ların ulusal ve uluslararası ortamdan sağlanmasına ilişkin projeler geliştirmek.
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i) Merkezin amaçları doğrultusunda seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenlemek,
toplumun her kesimine çevre ve doğa bilimleri alanında gerekli katkıyı sağlamak üzere farklı
standart eğitim programları geliştirmek, doğada ve doğal ortamlarda yapılacak doğa eğitimi
ve bilim okulu gibi projeler üretmek ve uygulamak.

j) Merkezin faaliyet alanına giren ulusal ve uluslararası benzer kurumlarla işbirliği ya-
parak bu konuda bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda etkin çalışma platformları oluşturmak, ala-
nında faaliyet gösteren akademik çevreye ve uygulayıcılara bilgi desteği ve bilimsel lojistik
sağlamak, söz konusu kurumların Üniversite ile yapacağı işbirliğini teşvik etmeye yönelik ola-
rak organizasyonlar tertip etmek.

k) Çevre sorunları ve/veya çevrenin kötü kullanımı ile ilgili sorunların çözümü için ya-
sal ve idari önlemlerin alınması amacıyla bilimsel öneri ve dilekleri ilgililere ve kamuoyuna
duyurmak.

l) Bölgede ve Türkiye’de doğal varlıkların ortaya çıkarılmasına yönelik bilimsel araş-
tırma ve yayınlar yapmak.

m) Amaç ve görevleri ile ilgili farklı hedef kitlelerine yönelik yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı
aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli
olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin akademik ve idari personeli arasından en
çok iki kişi, müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür
yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdi-
ğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulun-
madığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların günde-

mini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında çalışma ve proje grupları kurulmasını, Üni-

versite dışındaki kurumlarla ilgili STK’lardan veya araştırmacılardan Merkezin amacı ve faa-
liyetleri kapsamında yürütülen ulusal ve/veya uluslararası çalışma ve proje koordinatörleri
atanmasını, değiştirilmesini ve kaldırılmasını Rektörün oluruna sunulmak üzere Yönetim Ku-
ruluna önermek.
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Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniver-

sitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görev-

lendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin

görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir ne-

denle boşalması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan-

ların salt çoğunluğuyla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.

ç) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin akademik ve idari personeli arasından

ve/veya Üniversite dışından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına gö-

revlendirilen en fazla 15 üyeden oluşur. Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti üzerine yılda

en az bir defa toplanır ve tavsiye niteliğinde kararlar alarak Merkeze yazılı olarak bildirir.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda

görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 11/6/1996 tarihli ve 22663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trak-

ya Üniversitesi Çevre Sorunları ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ITALGRU MARKA MHC VİNCİ HİDROLİK POMPA VE HİDROLİK MOTORLARININ 

MUHTELİF YEDEK PARÇALARININ ALIMI  
AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi 
Müdürlüğünden:  

 
 372/1-1 
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DİK MİLLİ KOLONLU TİP POMPA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Dik milli kolonlu tip pompa temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2019/8883 
Dosya No : 1921452 
1 - İDARENİN 
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 MALIN 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Dik milli kolonlu tip pompa (1 kalem) 
b) Teslim yeri  : TTK Amasra TİM lavuar sahası/Amasra/BARTIN 
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu  
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 30.01.2019 Çarşamba 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,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 
girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) 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; 
4.2.1. Pompaya ait performans eğrileri 
4.2.2. TS veya EN normlarına uygunluk belgeleri 
4.2.3. Teknik şartname cevapları 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; yerli malı teklif eden firmaya %15 oranında fiyat 

avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
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: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 30.01.2019 Çarşamba 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; 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. 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. 266/1-1 
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OG ELEKTRİK DAĞITIM MERKEZİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: OG elektrik dağıtım merkezi alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2019/10301 
Dosya No : 1926453 
1 - İDARENİN 
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 MALIN 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Dağıtım merkezi: 1 kalem 
b) Teslim yeri : Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahası. 

ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
  Satınalma Dairesi Başkanlığı 
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125  ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 28.01.2019 Pazartesi 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) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e)  Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) 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;  
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:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 150.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 28.01.2019 Pazartesi 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. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 265/1-1 
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İHALE KOMİSYON EK KARARI 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden: 

KARAR NO : 004, 005 ve 007  

İDARENİN ADI : TCDD MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İHALE TARİH VE SAATİ : 06.12.2018 Perşembe günü, saat: 10:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 

5. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında yer alan Mülkiyeti Teşekkülümüze ait 3 Adet 

Taşınmazların satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 08.06.2018 tarihli ve 15/118 sayılı kararı ile satışı uygun görülen; 

* Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarı Pazarcık Mahallesi, 3000,00 m2 miktarlı 

339 ada 60 no.lu taşınmaz, 

* Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 344,06 m2 miktarlı 158 ada 187 no.lu 

taşınmaz, 

* Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 341,02 miktarlı 158 ada 195 no.lu 

taşınmazlar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı İhale Komisyonunca taşınmazların satışını teminen İhale 

İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan İhaleler sonucunda; 

• Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarı Pazarcık Mahallesi, 3000,00 m² miktarlı 339 

ada 60 no.lu taşınmaz 40.000,00 (Kırk bin) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en 

yüksek 1. teklifi veren ŞABAN ADEMOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, 

ŞABAN ADEMOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri 

yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi, 

• Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 344,06 m2 miktarlı 158 ada 187 no.lu 

taşınmaz 137.500,00 (Yüz otuz yedi bin beş yüz) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin 

üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren MEHMET NURİ HAZAR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde 

satılmasına, MEHMET NURİ HAZAR’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer 

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin 

iptal edilmesi, 

• Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 341,02 m2 miktarlı 158 ada 195 no.lu 

taşınmaz 136.000,00 (Yüz otuz altı bin) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en 

yüksek 1. Teklifi veren HİKMET ÖRNEK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, HİKMET 

ÖRNEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine 

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi 

hususların Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 27.12.2018 Tarih ve 29/248 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 351/1-1 
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DERİ, SAKATAT VE BAĞIRSAK SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünden: 

Sakatat, Deri ve Bağırsak İhaleleri Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili 

hükümlerine göre 25/01/2019 tarihinde Açık teklif usulü ile teklif alınarak yapılacaktır. 

1- İdarenin 

a Adresi : Adana Yolu Üzeri 7. Km. 51270 

MERKEZ/NİĞDE 

b Telefon ve Faks Numarası : 3882323377 - 3882326234 

c Elektronik Posta Adresi : nigdeacik@gmail.com 

d İhale dokümanının görülebileceği yer : Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Satınalma Birimi 

SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER 

Sıra 

No 
ÜRÜN ADI MİKTARI 

YAKLAŞIK 

BİRİM 

FİYATI 

TAHMİNİ 

BEDEL  

(TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 BÜYÜKBAŞ SAKATAT 3.400.000 Kg 1,19 4.046.000,00 130.000 TL 25/01/2019 13:30 

2 KÜÇÜKBAŞ SAKATAT 8.000 Takım 41,33 330.666,67 10.000 TL 25/01/2019 14:00 

3 BÜYÜKBAŞ DERİ 700.000 Kg 2,93 2.053.333,33 65.000 TL 25/01/2019 14:30 

4 KÜÇÜKBAŞ DERİ 8.000 Adet 5,07 40.533,33 1.500 TL 25/01/2019 15:00 

5 BÜYÜKBAŞ BAĞIRSAK 16.500 Adet 16,00 264.000,00 8.000 TL 25/01/2019 15:30 

6 KÜÇÜKBAŞ BAĞIRSAK 8.000 Adet 5,17 41.333,33 1.500 TL 25/01/2019 16:00 

 

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 6 kalem ürün için, 

Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince Açık Teklif Usulü ile 

25/01/2019 tarihinde Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün İhale Komisyonu 

huzurunda yapılacaktır. 

1 - İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde Niğde Açık Ceza İnfaz 

Kurumu Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. 

2 - İhaleye iştirak edeceklerden istenen belgeler (asıl olacaktır); 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve oda kayıt belgesi 
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b) Şirketler için ticari sicil gazete ve imza sirküleri, oda kayıt belgesi 

c) Birden fazla ihaleye katılacak istekliler/firmalar; her ihale için ayrı ayrı zarf 

düzenleyeceklerdir. Her ihale için istenilen evrakların aslı veya “aslı gibidir” leri her zarfın içinde 

olacak şekilde düzenleyeceklerdir. Zarf düzenine uymayan veya eksik evrak bulunan 

istekliler/firmalar ihaleye alınmayacaktır. 

3 - Geçici Teminat mektubunu yukarıda belirlenen miktarda ve şartnameye uygun olarak 

Banka Teyit Yazısı ile birlikte getireceklerdir. Geçici Teminat mektuplarının son geçerlilik 

tarihleri şartnamede belirtildiği gibi 25/02/2019 tarihli olacaktır.  Teminatların yatırılacağı yer 

Ziraat Bankası Niğde Şubesi nezdindeki TR950001000214379745445002 numaralı hesabına veya 

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Veznesine yatırabilirler. 

4 - Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

5 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. 

6 - Posta yoluyla ihaleye katılacak İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale 

komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 

30. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü posta ile 

gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif 

son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

İlan olunur. 303/1-1 
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TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 
GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ 

SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
SIRA CETVELİ 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu II. Tahsilat Dairesi Başkanlığından: 
DOSYA NO :2005/123 

 
1. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK ADI : Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri 

Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
  
2. BORÇLULAR : 1-Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. 
2-Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş. 
  

3. İHALE TARİHİ : 22.11.2016 
4. İHALE BEDELİ : 13.940.000.-Türk Lirası 
5. İHALENİN ONAY TARİHİ : 24.11.2016  

 
6. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLARIN 

AYNINDAN DOĞAN VERGİ BORÇLARI (TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 
KAPSAMINDAKİ GAYRİMENKULLERİN EMLAK VERGİ BORCU) 
  

Alacaklı Odunpazarı Belediye Başkanlığı 

Borçlular 
1-Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
2-Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş. 

Borç Miktarı Borcu yoktur (*) 

  
(*) Odunpazarı Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 19.03.2018 tarih ve 

E.5853 sayılı yazıları ile emlak vergisinden kaynaklanan alacaklarının bulunmadığı bildirilmiştir. 
7. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLAR ÜZERİNDE 

TESİS EDİLEN REHİN BİLGİLERİ (İPOTEK) 
Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamında yer alan 

gayrimenkullerden;  
Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş.ye ait, Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, 

Karacahöyük Mahallesi;  
• 114 ada, 1 parselde kain 18.769 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 5774/18769 

hissesi, 
• 116 ada, 2 parselde kain 18.605 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 6512/18605 

hissesi,  
kaydında;  
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Sıra 
No Tarih Yevmiye 

No 
Derece / 

Sıra Miktar Alacaklı 

1 16.08.1979 6231 1 160-TL Emlak Bankası 
A.Ş.(*) 

2 26.08.1982 3981 2 200- TL Emlak Bankası 
A.Ş.(*) 

3 30.09.1986 5913 4 1.500- TL Emlak Bankası 
A.Ş.(*) 

4 11.09.1990 7033 5 6.609- TL Türkiye Kalkınma 
Bankası A.Ş.(**) 

5 05.10.1993 10151 6.1 14.850- TL Sınai Yatırım ve Kredi 
Bankası A.0.(***) 

6 01.03.1999 900 6.2 800.000- TL Esbank Eskişehir 
T.A.Ş.(****) 

7 14.04.1999 1764 7 2.000.000- TL Pamukbank 
T.A.Ş.(*****) 

8 03.11.2016 16800 8 663.059.175-USD Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu 

 
Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş.ye ait, Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, 

Karacahöyük Mahallesi;  
• 116 ada, 1 parselde kain 6.467m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın1623/6467 hissesi 

kaydında;   
 

Sıra 
No Tarih Yevmiye 

No 
Derece / 

Sıra Miktar Alacaklı 

1 01.03.1999 900 1 800.000- TL Esbank Eskişehir 
T.A.Ş.(****) 

2 14.04.1999 1764 2 2.000.000- TL Pamukbank 
T.A.Ş.(*****) 

3 03.11.2016 16800 3 663.059.175-USD Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu 

 
(*) Tasfiye Halinde Emlak Bankası A.Ş. 29.03.2013 tarih ve 1047 sayılı  yazıları ile söz 

konusu ipoteklere ilişkin alacaklarının bulunmadığı bildirildiğinden işbu  ipotek paylaştırmada 
dikkate alınmamıştır. 

(**) Türkiye Kalkınma Bankası  A.Ş. 01.04.2013 tarih ve 2013-0-2881 sayılı  yazıları ile  
söz konusu ipoteğe ilişkin alacaklarının bulunmadığı bildirildiğinden işbu  ipotek paylaştırmada 
dikkate alınmamıştır. 

(***) Sınai Yatırım ve Kredi Bankası A.0.yu devralan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası  
A.Ş., Odunpazarı Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderdiği 15.11.2016 tarih ve 011108 sayılı yazıları 
ile  söz konusu ipoteğin fekkini talep ettiğinden işbu  ipotek paylaştırmada dikkate alınmamıştır. 

(****) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından temlik alınmıştır. 
(*****) Pamukbank T.A.Ş.nin bilançosundaki tüm aktif ve pasifler ile bilanço dışı 

yükümlülüklerini  devralan Türkiye Halk Bankası  A.Ş., 04.05.2018 tarih ve 549  sayılı yazıları 
ile  söz konusu ipoteğe ilişkin alacaklarının bulunmadığı bildirildiğinden işbu  ipotek 
paylaştırmada dikkate alınmamıştır. 
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8.  BORÇLULARIN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDESİ KAPSAMINDA 
DEĞERLENDİRİLEN, DEVLETE VE SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA OLAN 
6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BORÇ BİLGİSİ 
 
 (A) 

Alacaklı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 

Borçlular 
1-Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
2-Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş. 

Borç Miktarı Borcu yoktur (*) 

 
(*)Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 16.12.2016 tarih ve 1354081 sayılı yazısı ve Gelir İdaresi 

Başkanlığı Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 30.03.2018 tarih ve 19496 sayılı yazısı  ile 
alacaklarının bulunmadığı bildirilmiştir. 
 
 (B) 

Alacaklı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Borçlu 
1-Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
2-Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş. 

Borç Miktarı Borcu yoktur (*) 
 

(*)Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Eskişehir Sosyal Güvenlik  İl Müdürlüğü Yunus 
Emre Sosyal Güvenlik Merkezi’nin 22.12.2016 tarih ve 6914602 sayılı ve 21.03.2018 tarih ve 
17411446 sayılı yazıları ile alacaklarının bulunmadığı bildirilmiştir. 

9.  BORÇLULARIN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDESİ KAPSAMINDA 
DEĞERLENDİRİLEN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÜST KURULLARA 
OLAN BORÇ BİLGİLERİ 
 

Alacaklı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  
Borçlu  1-Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

2-Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş. 
Borç Miktarı  29.103.200.262-TL  (24.11.2016 tarihi itibarıyla) 

 
10. İLGİLİ MEVZUAT  
• 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesinin 8. fıkrası,  
“Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler 

çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya bu Kanunda yer alan hükümler 
çerçevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satışlarından elde edilen bedelden; satış tarihine kadar 
tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Fon Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şirketlerin 
teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçları, 
kişilerin Devlete ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları 

http://www.kazanci.com.tr/kho2/anamevzuat/files/tc6183.htm
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ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, 
kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim 
edilerek ödenir.”  

• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan 
Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 26. maddesi; 

“(1) Ticari ve iktisadi bütünlüğün ihale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli, ihale 
bedelinin alıcı tarafından ödenmesinden sonra Satış Komisyonu tarafından 5411 sayılı Kanuna 
uygun olarak düzenlenir. Ancak 5411 sayılı Kanunda öncelikli paya sahip olduğu belirtilen 
alacaklılara önceden ödeme yapılabilir. 

(2) İhale bedelinden satış masrafları çıkarıldıktan sonra; satış tarihine kadar tahakkuk 
etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Kurul tarafından ihale bedelinden ödenmesine karar verilmesi 
halinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamındaki geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete 
ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz 
sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir. 

(3)… 
(4) Sıra cetvelinin bir sureti Satış Komisyonu tarafından masrafını veren ilgililere tebliğe 

çıkarılır ve Resmî Gazete’de yayımlanır.  
(5) Sıra cetveline itiraz süresi 15 gündür. İtiraz süresi, ilan tarihinden itibaren başlar, 

tebliğ masrafı veren ilgililer hakkında ise itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.  
(6) Satış Komisyonu, hak sahiplerine ödeme yapılana kadar nakit ihale bedelini uygun 

göreceği şekilde nemalandırır.” 
• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21.2. maddesi; 
“Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. (Değişik ikinci cümle: 28/2/2018-7101/47 md.) 

Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları 
o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.” 

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 874.1 maddesi; 
 “Rehinli taşınmazın satış bedeli, alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır.” 
• Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri  
11. DEĞERLENDİRME  
Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 22.11.2016 tarihinde 

gerçekleştirilen açık artırma ihalesi sonucunda 13.940.000-TL bedelle Fon Kurulunun onayına 
sunulmak üzere alacağa mahsuben Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ihale edilmiş ve ihale Fon 
Kurulunun 24.11.2016 tarih ve 2016/340 sayılı kararı ile onaylanmış ve bu tarihte Eskişehir 
Odunpazarı Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün mülkiyeti Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu’na geçmiştir.  

İhale bedelinden gayrimenkullerin; 
Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş.’ye ait hisselerine toplam      4.866.092,59.-TL 
Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye ait hisselerine toplam 9.073.907,41.-TL  
isabet etmiştir. 
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11.1 İhale bedelinden gayrimenkullerin Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş.’ye ait 
hisselerine isabet eden  4.866.092,59.-TL aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır: 

• Yukarıda 7’de belirtilen ipoteklerden Alacaklı Tasfiye Halinde Emlak Bankası A.Ş., 
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası  A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası  
A.Ş. söz konusu gayrimenkuller üzerinde tesis edilmiş ipotek alacaklarının bulunmadığı 
bildirildiğinden bu ipoteklere pay ayrılmasına mahal olmadığına, 

• 6183 sayılı Kanunun 21/2. maddesi ve 4721 sayılı Kanunun 874/1. maddesi uyarınca 
yukarıda 7’de belirtilen Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş.ye ait gayrimenkuller üzerindeki 
800.000-TL bedelli Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından temlik alınan Esbank Eskişehir 
T.A.Ş.  lehine tesis edilen müşterek ipotek alacağına mahsuben 800.000-TL’nin ayrılmasına, 
bakiye 4.066.092,59.-TL’nin ise  yine belirtilen gayrimenkuller üzerindeki 663.059.175-USD 
bedelli Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu lehine tesis edilen müşterek ipotek alacağına mahsuben 
ayrılmasına, 

11.2 Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye ait hisselerine isabet eden  
9.073.907,41.-TL aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır: 

• Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satış gideri olarak 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 4.264,52-TL masraf yapılmıştır. Belirtilen 
gayrimenkullere ihale bedelinden isabet eden 9.073.907,41.-TL ihale bedelinden arz edilen 
mevzuat hükümleri gereği öncelikle satış ve paylaştırma masrafı olan 4.264,52-TL’nin mahsup 
edilmesinden sonra kalan ihale bedeli olan 9.069.642,89-TL aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır: 

• Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin  yukarıda 6’da belirtilen Odunpazarı 
Belediye Başkanlığı’nın yazısında taşınmazların aynından kaynaklanan borcunun bulunmadığı 
bildirildiğinden, satış bedelinden pay ayrılmasına mahal olmadığına, 

• Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yukarıda 8(A)’da ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı’nın yukarıda 8(B)’de belirtilen yazılarında Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.nden alacaklarının bulunmadığı bildirildiğinden, satış bedelinden pay ayrılmasına mahal 
olmadığına, 

• Bakiye ihale bedeli olan 9.069.642,89-TL’nin yukarıda 9’da belirtilen Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonunun alacağına ayrılmasına;  

11.3 İhale bedelinden kalan tutar olmadığından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 
bakiye ipotek alacağı ve yukarıda 9’da belirtilen bakiye alacağı ile diğer alacaklıların (haciz vs.) 
sıralamaya alınmasına mahal olmadığına, 

11.4 Sıra cetvelinin bir suretinin masrafını veren ilgililere tebliğe çıkarılmasına, 
11.5 Sıra cetvelinin yayımlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderilmesine, 
11.6 Yönetmelik gereği sıra cetveline itiraz süresi 15 gün olup, sıra cetveline yapılan 

itirazların aynı süre içerisinde Satış Komisyonuna bildirilmesine, 
11.7 İlgili mevzuat hükümlerinde saklı tutulan haller hariç olmak üzere sıra cetveli 

kesinleştikten sonra paylaştırmaya konu ihale bedelinin mahsup edilmesine/hak sahiplerine 
ödenmesine, karar veridi. 263/1-1 
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TEKNOLOJİ TRANSFER İLANI 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: 

"X-Bant Verici Sistemi Teknolojisi" Transferi 
1 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU 
TÜBİTAK tarafından geliştirilen "X-Bant Verici Sistemi Teknolojisi" TÜBİTAK Fikrî 

Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü usule 
uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile 10 (on) yıllığına Kurumumuz tarafından aranan şartları 
sağlayan tüm isteklilere açık olarak teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecektir. 

 

 Teknoloji Transfer Paketi 

Teknoloji Transfer Bedeli 
($ (USD), KDV Hariç) 

Peşinat Royalti 

1. Üretim Veri Paketi 250.000 
Lisans Alanın Satış Fiyatı 

Üzerinden %5 

2. Tasarım ve Üretim Veri Paketleri 250.000 
Lisans Alanın Satış Fiyatı 

Üzerinden %10 
 
2 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Teknoloji Transferi ile ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji 

Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ 
ANKARA). Ayrıca https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/teknoloji-transfer-ofisi/icerik-ilanlar 
adresi üzerinden de ilan metnine ve teknoloji hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilir. 

İlgili Personel: H. Seda ÖZDAĞ - Tel: (0312) 468 53 00/1710 
Çağrı Süresi: Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık. 
3 - TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ 
X-Bant Verici Sistemi Teknolojisi, yüksek çözünürlükte görev yüküne sahip yer gözlem 

uydularında, uzay-yer bağında talep edilen yüksek veri hızını sağlayan, millî yer gözlem uyduları 
RASAT ve GÖKTÜRK 2’de tarihçe kazanmış bir teknolojidir. Teknoloji Transfer Paketi’nin 
içeriği, başvuru sahipleri ile Gizlilik Sözleşmesi imzalandıktan sonra paylaşılacaktır. 

NOT: "X-Bant Verici Sistemi Teknolojisi"nin Transferi; 5201 sayılı "Harp Araç ve 
Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi 
Hakkında Kanun", 5202 sayılı "Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu", 04 Haziran 2010 tarihli ve 
27601 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan "Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği", 
MSY.:317-2(C) MSB Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi, MY 412-1 (B) TSK MEBS 
Güvenliği Yönergesi ve sair mevzuat uyarınca gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; Millî Savunma 
Bakanlığı’ndan alınacak Tesis Güvenlik Belgesi ve projeye nüfuz edecek herkes için Kişi 
Güvenlik Belgeleri ve tercihen ISO 9001 Kalite Belgesi ile birlikte TÜBİTAK ile teknoloji 
transferi için sözleşme imzalandıktan sonra Millî Savunma Bakanlığı’ndan Üretim İzin Belgesi 
alınması gerekmektedir. Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 304/1/1-1 
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TEKNOLOJİ TRANSFER İLANI 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: 

"X.400 Mesajlaşma Sistemi Yazılım Teknolojisi" Transferi 

1 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU 

TÜBİTAK tarafından geliştirilen "X.400 Mesajlaşma Sistemi Yazılım Teknolojisi" 

TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin 

öngördüğü usule uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile 5 (beş) yıllığına Kurumumuz 

tarafından aranan şartları sağlayan tüm isteklilere açık olarak teknoloji transfer bedeli karşılığında 

transfer edilecektir. 
 

Teknoloji Transfer Bedeli (€ (EUR), KDV Hariç) 

Peşinat 1.000.000 

Royalti Lisans Alanın Satış Fiyatı Üzerinden % 10 
 
2 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Teknoloji Transferi ile ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji 

Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ 

ANKARA). Ayrıca https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/teknoloji-transfer-ofisi/icerik-ilanlar 

adresi üzerinden de ilan metnine ve teknoloji hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilir. 

İlgili Personel: Rahmi Burak ERGÜL - Tel: (0312) 468 53 00/1703 

Çağrı Süresi: Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık. 

3 - TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ 

X.400 Mesajlaşma Sistemi Yazılım Teknolojisi, stratejik ve taktik saha güvenli 

mesajlaşma altyapısı sağlayabilmek için geliştirilmiş bir teknolojidir. Teknoloji Transfer 

Paketi’nin içeriği, başvuru sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacaktır. 

NOT: " X.400 Mesajlaşma Sistemi Yazılım Teknolojisi "nin Transferi; 5201 sayılı "Harp 

Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 

Denetimi Hakkında Kanun", 5202 sayılı "Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu", 04 Haziran 2010 

tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan "Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği", 

MSY.:317-2(C) MSB Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi, MY 412-1 (B) TSK MEBS 

Güvenliği Yönergesi ve sair mevzuat uyarınca gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; Millî Savunma 

Bakanlığı’ndan alınacak Tesis Güvenlik Belgesi ve projeye nüfuz edecek herkes için Kişi 

Güvenlik Belgeleri ve tercihen ISO 9001 Kalite Belgesi ile birlikte TÜBİTAK ile teknoloji 

transferi için sözleşme imzalandıktan sonra Millî Savunma Bakanlığı’ndan Üretim İzin Belgesi 

alınması gerekmektedir. Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 304/2/1-1 
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YILLIK 20.000 TON (±%30) HAŞHAŞ KÜSPESİ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

20.000 TON (+-%30) HAŞHAŞ KÜSPESİ SATIŞI TMO ihale yönetmeliği 22/3 maddesi 

kapsamında açık artırma yöntemi ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

1-İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Üretim faaliyeti sonucu atık madde olarak oluşan 

yaklaşık yıllık 20.000 ton (+-%30)haşhaş kapsülü 

küspesinin İşletme Müdürlüğü sahasından satışı. 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 28/01/2019 Pazartesi günü saat 14.30  

İhale tarihinde ihaleye katılımcı olmaması veya ihalede muhammen bedelin altında teklif 

bulunulması durumunda aynı şartlarda 01/02/2019, saat 14.30 da tekrar ihale edilecektir. 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir.  

Açık artırma suretiyle yapılacak ihalede Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların 

geri verilme şartları ve diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. Söz konusu işin ton 

muhammen bedeli 5,00 TL olup; toplam muhammen bedeli 100.000.00- TL dir. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama 

hükümleri hariç TMO İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 389/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
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 371/1-1 

—— • —— 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI İLANI 
KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu 

bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır. 
Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları 
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine) 
yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

Müracaatların Başlama Tarihi : 14.01.2019 
Son Müracaat Tarihi : 29.01.2019 
Ön Değerlendirme Tarihi : 01.02.2019 
Sınav Tarihi : 04.02.2019 
Değerlendirme Tarihi : 08.02.2019 

 

BİRİM BÖLÜM/ALAN 
KADRO 
SAYISI UNVANI ŞARTLARI 

Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

Mütercim 
Tercümanlık 

Bölümü (Arapça) 
1 Öğr. Gör. 

Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Dili 
ve Belagatı, Arapça Mütercim 
Tercümanlık, Arapça Öğretmenliği 
lisans programlarından birinden 
mezun olmak. 
Alanında en az Tezli Yüksek 
Lisans yapmış olmak. ALES'ten en 
az 70, YDS ve eşdeğer sınavlardan 
en az 80 puan almış olmak. 

 
Duyurulur. 291/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi 
gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 
Yönetmelik” uyarınca aşağıdaki Kadir Has Üniversitesi bölümlerinde görevlendirilmek üzere 2 
adet “Araştırma Görevlisi” alınacaktır. 
 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölümü 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

ALES/YDS 
Eş Değeri 

Puanı 
Aranan Nitelikler İlan Takvimi 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu 
Hukuku 
Bölümü 

Genel Kamu 
Hukuku 

Anabilim 
Dalı 

Araştırma 
Görevlisi 

1 
ALES:75 
YDS: 70 

Hukuk Fakültesi 
mezunu olmak ve 

Kamu Hukuku 
alanında Tezli 
Yüksek Lisans 

yapıyor / yapmış 
olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi 14 OCAK 2019 

Son Başvuru Tarihi 30 OCAK 2019 

Ön Değerlendirme Tarihi 31 OCAK 2019 

Giriş Sınav Tarihi 4 ŞUBAT 2019 

Sonuç Açıklama Tarihi 5 ŞUBAT 2019 
 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Araştırma 
Görevlisi 

1 
ALES:75 
YDS: 70 

Endüstri 
Mühendisliği, Makine 

Mühendisliği veya 
İnşaat Mühendisliği 

alanlarından birinden 
lisans mezunu olmak. 

Mühendislik 
alanlarından birinde 
tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak, 

Duyuru Başlama Tarihi 14 OCAK  2019 

Son Başvuru Tarihi 29 OCAK 2019 

Ön Değerlendirme Tarihi 30 OCAK 2019 

Giriş Sınav Tarihi 01 ŞUBAT 2019 

Sonuç Açıklama Tarihi 04 ŞUBAT 2019 
 

 
Başvuruda İstenen Belgeler: 
1. Başvuru Dilekçesi, ( Öğr. Elemanı Başvuru Dilekçesi) 
2. Özgeçmiş, 
3. 2 adet fotoğraf 
4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu 

mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 
6. ALES belgesi (en az 75 puan) 
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 

70 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
Notlar: 
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

2. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde 
duyurulacaktır. http://www.khas.edu.tr 

Başvuru Yeri: 
Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampusü, İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Cibali / Fatih 

/ İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Süresi içinde 
yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son 
başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Direktörlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 274/1-1 

http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/personel-daire-baskanligi/ogr-elemani-basvuru-dilekcesi-15112018.pdf


Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 14 Ocak 2019 – Sayı : 30655 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 
kadrolara Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü’ne son başvuru 
tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır(elektronik posta yoluyla yapılan başvurular 
geçersiz sayılacaktır).Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların 
başvuruları dikkate alınmayacaktır.İlanımıza www.ieu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURU BELGELERİ 
1-Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 
2-Özgeçmiş (YÖK formatında) 
3-ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında 

çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge  
4-YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil 

Sınavından almış oldukları puanı belirten belge  
5-Onaylı diploma belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) 
6-Not dökümleri (lisans, lisansüstü) 
7-Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber) 
8-Nüfus cüzdanı fotokopisi 
9-Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 
10-Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf) 
11-Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir) 

 
Fak/Y.O. Bölüm/Program Kadro Unvanı Kadro 

Sayısı Özel Şartlar ALES Yabancı 
Dil Başvuru tarihleri 

Uygulamalı 
Yönetim 
Bilimleri 

Yüksekokulu 

Gastronomi 
ve Mutfak 
Sanatları 

Öğr.Gör. 
(Ders 

verecek) 
1 

Gastronomi, turizm 
işletmeciliği, yiyecek-içecek 

işletme alanlarında tezli 
yüksek lisans mezunu olmak 
ve belgelendirmek şartı ile en 

az 2 yıl uygulamalı 
gastronomi ve mutfak 
sanatları ders verme 

deneyimine sahip olmak 

70 85 

İlana başvuru: 14.01.2019 
Son başvuru: 29.01.2019 
Ön Değerlendirme: 30.01.2019 
Sözlü Sınav: 04.02.2019 
Yazılı Sınav: 05.02.2019 
Sonuç Açıklama: 11.02.2019 
 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Öğr.Gör. 
(Ders 

verecek) 
1 

Fakültelerin; Bilgisayar 
Mühendisliği bölümünden 

lisans mezunu olmak, 
alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak ve 
belgelendirmek koşulu ile 

lisans eğitimi sonrası 
alanında en az 2 (iki) yıl 
deneyime sahip olmak. 

70 Muaf 

İlana başvuru: 14.01.2019 
Son başvuru: 29.01.2019 
Ön Değerlendirme: 31.01.2019 
Giriş Sınavı(Yazılı): 04.02.2019 
Sonuç Açıklama: 11.02.2019 
 

Meslek 
Yüksekokulu 

Grafik 
Tasarımı 

Öğr.Gör. 
(Ders 

verecek) 
1 

Fakültelerin; Grafik Tasarımı 
veya Görsel İletişim Tasarımı 
bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olmak, alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak 
ve belgelendirmek koşulu ile 

lisans eğitimi sonrası 
alanında en az 2 (iki) yıl 
deneyime sahip olmak. 

70 Muaf 

İlana başvuru: 14.01.2019 
Son başvuru: 29.01.2019 
Ön Değerlendirme: 31.01.2019 
Giriş Sınavı(Yazılı): 04.02.2019 
Sonuç Açıklama: 11.02.2019 
 

Meslek 
Yüksekokulu 

İnşaat 
Teknolojisi 

Öğr.Gör. 
(Ders 

verecek) 
1 

Fakültelerin; İnşaat 
Mühendisliği bölümünden 

lisans mezunu olmak, 
alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak ve 
belgelendirmek koşulu ile 

lisans eğitimi sonrası 
alanında en az 2 (iki) yıl 
deneyime sahip olmak. 

70 Muaf 

İlana başvuru: 14.01.2019 
Son başvuru: 29.01.2019 
Ön Değerlendirme: 31.01.2019 
Giriş Sınavı(Yazılı): 04.02.2019 
Sonuç Açıklama: 11.02.2019 
 

 348/1-1 

http://www.ieu.edu.tr/
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 275/1/1-1 
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endokrinoloji ve Diyabet Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Obezite Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Bursa Teknik Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi (İÜC-SEM) Yönetmeliği
–– Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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