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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEHÇET HASTALIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2014 tarihli ve 29070 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İstanbul Üniversitesi Behçet Hastalığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE YER BİLİMLERİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2009 tarihli ve 27442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

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

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENERJİ YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/7/2013 tarihli ve 28701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

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

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GIDA ANTİOKSİDANLARI ÖLÇÜMÜ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/3/2014 tarihli ve 28938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Gıda Antioksidanları Ölçümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİPOFİZ HASTALIKLARI VE TÜMÖRLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ OSTEOARKEOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/7/2015 tarihli ve 29422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

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

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 24 Şubat 2019 – Sayı : 30696



İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA BEHÇET HASTALIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Behçet Has-

talığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu or-
ganların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Behçet Hastalığı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Behçet Hastalığı Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Behçet hastalığı konusunda araştırma ve çalışmalar

yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Behçet hastalığı konusunda dünyada uygulamaya konulan yenilik ve bilimsel çalış-

maları takip etmek, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi için gerekli faaliyet ve çalışmalarda
bulunmak.

b) Behçet hastalığının tedavisi konusunda yeni araştırmalar yaparak büyük Türk Hekimi
Hulusi Behçet’in isminin nesilden nesile geçmesine katkıda bulunmak.

c) Behçet hastalığı konusunda yenilikleri insanlığın hizmetine sunmak ve gerekli uz-
manların yetiştirilmesi için en modern teknik araçlar ile yurt içi ve yurt dışı bilimsel kuruluşlarla
bilgi alışverişini sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans ve kongre gibi bilimsel toplantılar
düzenlemek ve bunlara iştirak etmek.

d) Merkezin amacı doğrultusunda bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına
yardımcı olmak.

e) Amacı ile ilgili gerekli gördüğü diğer faaliyetleri yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görevi sona
eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

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

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

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

rulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma

yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Üyeliğin herhangi bir nedenle
boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az dört ayda bir top-
lanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

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

lunan Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görev-
lendirilen en fazla yirmi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete ica-
bet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek,

tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi gereğince, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendi-
rilen personel tarafından karşılanır.

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

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü

yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Biyomedikal

Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına,
bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Biyomedikal Mü-

hendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Biyomedikal alanında yenilikçi ve özgün çözümler üretmek amacıyla disiplinler arası

araştırmalar yapmak.
b) Tıbbi cihaz ve sistemler geliştirmek ve bu sonuçları Üniversite ve biyomedikal en-

düstrisine sunmak.
c) Biyomedikal ve klinik mühendisliği için yeni yaklaşım ve teknikler geliştirmek.
ç) Biyomedikal ve klinik mühendisliği alanlarında Üniversiteye ve sektöre yönelik uy-

gulamalar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Biyomedikal ve klinik mühendisliği alanlarında araştırma, inceleme, uygulama ve

geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.
b) Ulusal ve uluslararası üniversite ve sanayi kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak ve

disiplinler arası çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, sempozyum ve kongre
gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak.

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara klinik mühendisliği ve danışmanlık
hizmetleri vermek.

ç) Gelişen biyomedikal teknolojileri ve uygulamalar konusunda mesleki eğitim prog-
ramları geliştirmek ve uygulamak.

d) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen sonuçları bilimsel yayın ola-
rak sunmak, elde edilen ürünleri ve prosesleri patente çevirmek ve ticarileştirmek için gerekli
girişimlerde bulunmak.

e) Amaçları ile ilgili gerekli gördüğü diğer faaliyetleri 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; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren
Müdür yeniden görevlendirilebilir.

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

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

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

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

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma

yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az dört ayda bir toplanır. Gerektiğinde
Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt ço-
ğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul
veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır.

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

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

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak kasım ayı içinde toplanır. Gerektiğinde Mü-
dürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır;
toplantı ve karar nisabı aranmaz.

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

tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiğinde bu yet-

kisini Merkez Müdürüne devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü

yürütür.
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ÇEVRE VE YER BİLİMLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre ve
Yer Bilimleri 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; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne bağlı
olarak kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şek-
line ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çevre bozulmasına yol açan her türlü çevre kirliliğini
ve çevre değişimini disiplinler arası bir yaklaşımla ele alarak çevre ve yer ile ilgili her türlü
araştırma ve inceleme yapmak; Üniversite-sanayi işbirliğini özel sektör ve kamu kuruluşları
nezdinde sağlamak, özel sektör ve diğer kamu kuruluşları arasında işbirliğine dayalı olarak
hizmet sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin

istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, Üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği içinde; çevre, jeoloji,
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hidrojeoloji, maden, jeofiziksel analizler, petrol ve doğal gaz analizleri, göl, akarsu ve deniz
kirlenmesi analizleri ve önleme projeleri, hava, kara ve suda ulaştırma ve sanayi kaynaklı kir-
lilik analizleri ve önleme projeleri, toprak erozyonunun ve sellerin önlenmesi, dere yataklarının
ıslahı, kimya ve kimya mühendisliği alanlarında etüt, uygulamalı proje, laboratuvar analizleri
ve buna benzer çalışmaları yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri
vermek.

b) Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teknolojik uygulamalar ve üretim çalışmaları
yapmak veya yaptırmak.

c) Çalışma alanları doğrultusunda ve imkanlar ölçüsünde analiz laboratuvarı, atölye ve
gözlem yerleri kurmak.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara ka-
tılmak, her türlü bilimsel yayın yapmak.

d) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, mezuniyet sonrası eğitim ve hizmet
içi eğitim düzenlemek ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

e) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları 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 ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkezin Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin mühendislik ala-
nında görev yapan ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili disiplinlerden olan çevre, kimya, jeo-
fizik, maden, makine ve jeoloji mühendisliği bölümleri ile kimya bölümü öğretim üyeleri ara-
sından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirile-
bilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından
en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, görevi başında olmadığı za-
manlarda yerine yardımcılarından birisi vekalet eder.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi amacı doğrultusunda yönetmek.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili disip-
linlerden olan çevre, kimya, jeofizik, maden, makine ve jeoloji mühendisliği bölümleri ile kim-
ya bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere
toplam yedi üyeden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı

usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu

üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az dört ayda bir top-

lanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam

sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yö-

nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu gerekli hallerde geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların çalış-

ma esaslarını belirler.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda araştırma ve eğitim programları hazırlamak

ve planlamak, çalışmaları yürütecek birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını değerlendirmek.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

ç) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendir-

mede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir Kuruldur. Merkezin faaliyet alanları ile

ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından öne-

rilen ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen en fazla yirmi kişiden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler, yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine

toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete ica-

bet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(4) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve öne-

rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından gö-

revlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiğinde bu yet-

kisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü

yürütür.
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ENERJİ YÖNETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlü-

ğüne bağlı olarak kurulan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Enerji Yönetimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Enerji Yönetimi

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ar-Ge: Araştırma ve geliştirmeyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,
e) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversite bünyesindeki merkezî bir organizasyon

çerçevesinde, ülkemizin strateji ve politika belgelerinde yer alan; ülkemizin enerji arz güven-
liğinin ve verimliliğinin sağlanması, enerji kaynaklarında çeşitliliğin ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımının artırılması, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımında ka-
yıpların azaltılması, ekonomik ve sosyal kalkınma ile rekabet gücü ve ulusal güvenlikte önemli
bir yer tutan enerji alanında, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ülkemizin öncelikli teknolojik faaliyet konuları arasında yer alan, hidrojen ve yakıt

pilleri, temiz kömür teknolojileri, petrol ve doğal gaz teknolojileri, dönüşüm teknolojileri, bi-
nalarda enerji verimliliği, yalıtım, yeşil binalar, ulaştırmada enerji verimliliği, sanayide enerji
verimliliği, enerji geri kazanımı, yakma, gazlaştırma, kombine çevrim teknolojileri, güneş ener-
jisi, fotovoltaik/solar/termal teknolojileri, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve
nükleer enerji konularında Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

b) Yüksek verimlilikte temiz üretim süreçleri ile ilgili teknolojileri geliştiren, temiz üre-
tim teknolojilerinin verimliliğini artıran, enerji, su, hammadde gibi üretim girdilerini en etkin
şekilde kullanımını sağlayan, üretim sürecinde atık oluşumunu en aza indiren, oluşan atıkların
üretim yerinde çevreye zararsız hale dönüştüren ve üretim süreçlerinde kullanılabilecek şekilde
geri kazanılmasını sağlayan alanlarda Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.
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c) Kömür, petrol, bitümlü kum (tar sand), doğal gaz ve biokütle kaynaklarından sıvı
yakıt üretimi, biyoenerji, biyoyakıt, biyodizel, biokütle, biyorafineri, hava kalitesi yönetim
stratejilerinin oluşturulması, temiz enerji, yakıt geliştirme ve bunların çevresel etkileri ile ilgili
konularında Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

ç) Arıtma çamurlarından enerji elde edilmesi, organik atıklardan anaerobik çürütme yo-
luyla enerji ve biyoyakıt geri kazanımı, kırsal alandaki küçük çiftlikler için sürdürebilir biyogaz
tesislerinin planlanması ve pilot ölçekte uygulanması, biyoreaktör depolama teknolojisinin uy-
gulanabilirliğinin araştırılması ve biokütle enerji üretimine yönelik tekniklerin geliştirilmesi
konularında Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

d) Enerji verimliliği, fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji, hidrojen ve yakıt pilleri, güç ve
depolama teknolojileri ve nükleer enerji alanlarında çalışma grupları oluşturmak suretiyle ilgili
paydaşları desteklemek.

e) Ulusal ve uluslararası enerji proje destek programları, fikri mülkiyet hakları konu-
sunda bilgilendirme eğitimleri, çalıştay, kongre, kurs, seminer gibi ulusal ve uluslararası bi-
limsel toplantıları düzenlemek, katılımcılara katılım belgesi ve sertifika vermek.

f) Yurt içinde ve yurt dışında enerji alanında faaliyet gösteren kamu ve özel araştırma
kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji pro-
jeleri için finans kaynakları teminine çalışarak, Üniversitede yürütülen nitelikli projelerin sa-
yısını artırmak üzere desteklemek.

g) Araştırma, tasarım ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik
bulguları açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi
ve benzeri yayım faaliyetleri yapmak.

ğ) Araştırma ve tasarım konularında iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak, kurum
ve kuruluşlara araştırma, tasarım, prototip geliştirme ve üretim aşamalarında hizmet vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona
eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün geçici olarak görevinden ay-
rılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve baş-

kanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.
c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak ve Danışma Kurulu-

nun görüş ve önerilerini Yönetim Kurulunun oluru ve Rektör onayı aldıktan sonra uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir yıl sonraki çalışma programını her yılın ocak

ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunmak ve olurunu aldıktan sonra uygulamak.
d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.
e) Merkezde yürütülen projeler için gerektiğinde proje koordinatörleri görevlendirmek

ve çalışanlar arasında eşgüdüm sağlayacak tedbirleri almak.
f) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
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Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalış-

maları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye
olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar
görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az dört ayda
bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür gerektiğinde olağanüstü
olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezi çalışma prensipleri, işleyişi ve sorumlulara ilişkin konularda gerekli kararları

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

lamak ve rapor halinde Rektörlüğün onayına sunmak.
c) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yı-

lın çalışma programını hazırlamak.
ç) Merkezin teknik altyapısını ve Ar-Ge destek yapılarını oluşturmak ve bunların so-

rumlularını belirlemek.
d) Araştırma ve proje ekiplerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
e) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda kararlar almak.
f) Müdürün önerdiği konular hakkında karar almak.
g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar

yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite öğretim ele-
manları ile ilgili alandaki diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri ve kişiler arasından Rektör
tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla yirmi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin
artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar
hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiğinde bu yet-

kisini Merkez Müdürüne devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü

yürütür.
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA GIDA ANTİOKSİDANLARI
ÖLÇÜMÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Gıda An-

tioksidanları Ölçümü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, or-
ganlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaya bağlı olarak ku-

rulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Gıda Antioksidanları Ölçümü Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Gıda Antioksidanları Ölçümü Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sağlıklı bir yaşam için antioksidanlara duyulan gereksinimin ve antioksidanlarca

zengin gıdalarla beslenmenin önemini belirlemeye katkıda bulunmak.
b) Antioksidan maddeler için geçerli analiz yöntemlerini daha da geliştirmek, yeni ana-

liz yöntemleri bulmak, bu yöntemleri gıda ve biyolojik antioksidanlara uygulamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Antioksidan araştırmaları ile ilgili her konuda temel ve uygulamalı araştırma, ince-

leme, geliştirme, uygulama yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve destek-
lemek.

b) Gıda antioksidanları konusunda temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal ve
uluslararası araştırma ve eğitim kuruluşları ile iletişim ağı oluşturmak.

c) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, konferanslar
ve benzeri toplantılar tertip etmek ve bunlara iştirak etmek.
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ç) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği bilimsel çalışmaları ile sonuçla-
rının takip edilmesi ve ulusal ve uluslararası kuruluşlarca ortaya konan bilimsel gelişme ve ya-
yınların izlenebilmesi amacı ile arşiv oluşturmak.

d) Araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları ve eğitim faaliyetleri sonunda elde edilen
bilimsel verileri ortaya koyan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, proje, kitap, makale ve
benzeri yayınlar yaparak toplumu ve meslek gruplarını bilgilendirmek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum ve ku-
ruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak çalışmaların geliştirilmesine imkân sağlamak,
ihtiyaç veya talep halinde analiz edilen ürünlerden elde edilen verilerin etiketleme yoluyla ka-
muoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

f) Merkezce yürütülecek çalışmalar kapsamında bilimsel danışmanlık hizmeti vermek.
g) Amacı ile ilgili gerekli gördüğü diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren
Müdür yeniden görevlendirilebilir.

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

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

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

rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma

yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az dört ayda bir top-
lanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylamak üzere Rektöre sunmak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek

karara bağlamak.
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görev-
lendirilen en fazla yirmi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde
Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle ya-
pılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

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

tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiğinde bu yet-

kisini Merkez Müdürüne devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü

yürütür.
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA HİPOFİZ HASTALIKLARI VE
TÜMÖRLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hipofiz

Hastalıkları ve Tümörleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hipofiz Hastalıkları

ve Tümörleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına,
bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; hipofiz bezi ile ilgili konularda temel bilimlerle

işbirliği yaparak laboratuvar araştırmaları yapmak, veritabanı oluşturmak; prognostik belirteçler
ve hastaların yaşam kaliteleri, tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması, maliyet analizi konula-
rında prospektif veya retrospektif araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hastalara verilen tanı ve tedavi hizmetlerinin, konusunda deneyim sahibi uzmanlar-

dan oluşan bir ekiple güncel standartlara ve kılavuzlara uygun yürütülmesini sağlamak.
b) Tanı ve tedavi hizmetlerinin Üniversite içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde stan-

dardının sağlanabilmesi için çaba göstermek, koordinasyon için çalışmak ve gereken her dü-
zeyde teorik ve uygulamalı eğitim vermek, danışmanlık yapmak.

c) Faaliyet amaçları doğrultusunda gerekli arşiv ve laboratuvarları kurmak veya düzen-
lemek.

ç) Faaliyet alanları ile ilgili bilimsel çalışma, araştırma ve tezleri desteklemek.
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d) Elde edilen bilimsel verilerin paylaşılması amacıyla bilimsel makale, hasta bilgilen-
dirme broşürü, kitap yayınlamak; uluslararası kılavuz oluşturma çalışmalarına katkı sağlamak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, kurslar düzenlemek ve başka mer-
kezlerin düzenlediği toplantılara katılım sağlayarak temsil edilmek.

f) Elde edilen verilerle tanı veya tedaviye yönelik ürünlerin (ilaç, kök hücre, cerrahi
alet, robot, laboratuvar gereci, yazılım ve benzeri) geliştirilmesi için araştırma geliştirme (AR-GE)
birimleriyle işbirliği yapmak, geliştirilecek ürünlerin patentini almak.

g) Merkezin amacına uygun olarak, hipofiz bezi araştırma, görüntüleme ve cerrahi mü-
dahale teknik veya ürünlerine yönelik taleplerin karşılanabileceği modern bir alt yapıyı oluş-
turmak, bunları uluslararası standartlara ulaştırmak ve bunu belgelendirmek.

ğ) Uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma programlarını sür-
dürmek.

h) Merkezin işlevsel alanlarında insan sağlığı etik kurallarını uygulamak.
ı) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör

kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve işbirliği 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 ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür, beyin ve sinir cerrahisi veya endokrinoloji bilim dalının hipofiz

bezi araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde
basılmış eserleri olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görev-
lendirilir. Aynı öğretim üyesi arka arkaya iki defadan fazla Müdür olarak görevlendirilemez.

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

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

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

rulunun onayından sonra sözü geçen plan ve raporu Rektörlüğün bilgisine sunmak.
d) Merkezin idarî işlerini yürütmek.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma

yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.
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(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az dört ayda bir kez

toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye

tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yö-

nünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan Üniversite veya diğer üniversitelerin öğretim üyeleri ile alanında danışmanlık yapabile-

cek vasıflara sahip kişiler arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için

görevlendirilen  en fazla yirmi kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine

toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete ica-

bet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

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

tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiğinde bu yet-

kisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rek-

törü yürütür.
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA OSTEOARKEOLOJİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Osteoar-

keoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu or-
ganların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Osteoarkeoloji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Osteoarkeolojik çalışmalara ilişkin strateji, proje, program ve organizasyon önerileri

geliştirmek, bunların uygulanmasına ilişkin faaliyetleri planlamak, geliştirmek, koordine ve
kontrol etmek.

b) Osteoarkeoloji konusunda öğrenci, mezunlar ve çalışanların yetenek, bilgi ve beceri
ile Üniversite ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamak ve
bilimsel araştırmalara yön vermek.

c) Yapılan bilimsel çalışma ve faaliyetler doğrultusunda elde edilen bilgi ve tecrübelerin
aktarımı amacıyla tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapmak.

ç) Yürütülen kazı çalışmalarına ve Üniversite bünyesinde yürütülecek tez çalışmalarına
destek vererek bilimsel katkıda bulunmak ve teşvik etmek.

d) Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve uzmanlarla işbirliği yapmak,
ilişkiler kurmak ve geliştirmek.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 − (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Osteoarkeolojinin tanıtım ve bilgilendirmesini yapmak.
b) Arkeolojik kazı alanlarından merkeze gönderilen arkeozoolojik kemik, boynuz, diş,

kavkı ve sair kalıntılarının bilimsel incelemesini yapmak, korumak ve bu konuda yapılacak
çalışmalara destek vermek.

c) Laboratuvar ve kazı çalışmalarına katılmayı teşvik etmek.
ç) Osteoarkeolojik çalışmaların uygulanabilirliğini arttırmak, bu konularda projeler ge-

liştirmek.
d) Arkeozoolojik malzemelerin Merkez bünyesine aktarımını sağlamak.
e) Amaçları doğrultusunda konferans, sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılar

düzenlemek ve yayınlar yapmak.
f) Amaçları ile ilgili gerekli gördüğü diğer faaliyetleri 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; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üni-
versitenin Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görev-
lendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

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

Müdürün görevleri

MADDE 9 − (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin yönetim organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gün-

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

rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 − (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları
bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

24 Şubat 2019 – Sayı : 30696                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az dört ayda bir top-

lanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam

sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yö-

nünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 − (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 − (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından seçilen en çok yirmi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine

toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete ica-

bet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

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

tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiğinde bu yet-

kisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 − (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 − (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1749 

—— • —— 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1750 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

ARSA SATIŞI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ünye Orman İşletme Müdürlüğünden: 

“Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Arsa Satışı Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi” 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanunun 35’inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca ve Orman Genel Müdürlüğü 

Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif ” usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu 301/1  

52300 ÜNYE/ORDU 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0452 323 10 88 - Faks: 0452 323 12 81 

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Ordu İli Ünye 

İlçesi Fevziçakmak Mahallesi 1763 Ada 4 Parsel 

verilmesine karşılık, uygulama projeleri ve mahal 

listeleri dokümanda verilmiş olan Ordu İli, Ünye İlçesi, 

Gölevi mahallesi, Küçük Göl Mevkii, 995 ada 25 parsel 

Devlet Ormanı (6831 sayılı Orman Kanunu 17. Mad.) 

üzerinde yaklaşık; Ünye Orman İşletme Müdürlüğü, 

3.720 m2 kapalı alanlı Ünye Orman İşletme Müdürlüğü 

İdare Binası ve peyzaj işleri yüklenici tarafından bedel 

talep edilmeden yaptırılması ve üzerine ilave bedel 

Alınması İşi 

b) Taşınmaz mal  

     muhammen bedeli : 8.109.055,74 TL 

c) İnşaat bedeli : 8.107.031,27 TL. 

ç) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün 

içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 540 (Beşyüzkırk) takvim 

günüdür 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Ek bina İhale Salonu 

Kat Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu 301/1 

52300 Ünye/ORDU 

b) Tarihi ve saati : 19/03/2019 Salı günü Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
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4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.5. Bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 

4.1.6. Bu işe ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki nakdi teminatın Ünye Orman İşletme 

Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Ünye Şube TR 8500 0100 0219 2845 2208 

5001 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan 

standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.9.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.1.10. Doküman alındı belgesi. 

4.1.11. Teknik personel taahhütnamesi. 

4.1.12. İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına 

İlişkin Taahhütname. 

4.1.13. İş Ortaklığı Beyannamesi. 

4.1.14. Banka Referans Mektubu. 



Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 24 Şubat 2019 – Sayı : 30696 

 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet 

Sahil Yolu 301/1 Ünye /Ordu adresinde görülebilir ve KDV Dahil 1.000,00 (Bin) Türk Lirasının 

İhale adı belirtilmek sureti ile Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Ünye Orman İşletme Müdürlüğü 

Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Ünye Şube TR85 0001 000219284522085001 nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Ünye Orman İşletme Müdürlüğü 

Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu 301/1 Ünye /Ordu adresinde görülebilir adresinden 

satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Ek bina İhale Salonu 

Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu 301/1   52300 Ünye/ORDU adresinde İhale 

Komisyonu Başkanlığı’na verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, Uygulama projesi ve mahal listesi ihale şartnamesi ekindeki 

dokümanda verilmiş olan Ünye Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binaları ve peyzaj işleri yapmayı 

ve satışa konu arsa ile yapılacak inşaat maliyetleri arasındaki fark olan: 2.024,47 TL 

(İkibinyirmidörtlirakırkyedikuruş) ilave bedeli karşılığı olarak mahal listesindeki ek imalatları 

yapmayı taahhüt eder. İhale bunlara ilave olarak kapalı teklif usulü ile pey sürerek artırmak 

suretiyle yapılacaktır. Bu ihalede uygun bedel; teklif edilecek bedellerin en yükseğidir. Tekliflerin 

rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. İlave bedel üzerine teklif edilen ek bedel ile 

birlikte toplam bedel üzerinden idare tarafından projeleri ve mahal listeleri hazırlanmış olan, 

yapılacak olan idare binası içerisinde idarenin ön göreceği ek imalatlar yaptırılacaktır. Yapılacak 

ek inşaat imalatı için sözleşme aşamasında hangi projenin ne miktarda yapılacağı sözleşmede açık 

bir şekilde yazılacak, ana sözleşme ile birlikte imzalanacaktır. Asıl ve ek iş için anahtar teslimi 

sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez. 

10 - İhaleye konu taşınmazların bedeli ile yapılacak inşaatların maliyetleri 2018 yılı rayiç 

ve birim fiyatlarına göre hesaplandığından, sözleşmenin 2019 tarihinde imzalanacak olması 

nedeniyle taraflar iş bu ilan ve şartnamedeki 2018 yılı fiyatlarını peşinen kabul eder, 2019 ve 

sonraki yıllarda oluşacak rayiç ve birim fiyatlarını öne sürerek herhangi bir değer ve imalat farkı 

istemeyeceklerdir. 

11 - İstekliler tahmin edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

14 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 1659/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

 1881/1-1 
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

 

 1892/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

 

 1904/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 

 1903/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1882/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1883/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1884/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1885/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1886/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1887/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1888/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1889/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1890/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1891/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1893/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1894/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1895/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1896/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1897/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1898/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1899/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1901/1-1 

  



24 Şubat 2019 – Sayı : 30696 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Uşak Kalite Tanıtım ve Mesleki Eğitim Vakfı. 

VAKFEDENLER: Mehmet Şeker, Ahmet Tufan Güven, Hüseyin Ayyıldız, Mehmet 

Pehlivan, Ramazan Çakın, Ramazan Toker, Sadiye Tutsak. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Uşak. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.01.2019 tarihli tavzih kararları ile aynı 

mahkemenin 01.11.2018 tarihli ve E:2018/370, K:2018/785 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Uşak ilinin tüm Türkiye’de ve dünyada tarih, doğa, folklor, spor, 

sanayi, eğitim, sağlık konularında gerektiği gibi tanıtımının yapılması, ve vakıf senedinde 

belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00TL(AltmışbinTürkLirası) nakit ve 1 adet masa, 4 

sandalye, 1 adet bilgisayar, 1 adet bilgisayar yazıcısı, 1 adet Canon 60D fotoğraf makinası 

YÖNETİM KURULU: Mehmet Şeker, Ahmet Tufan Güven, Hüseyin Ayyıldız, Mehmet 

Pehlivan, Ramazan Çakın, Ramazan Toker, Sadiye Tutsak. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Uşak Kalkınma Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 1785/1-1 

—— • —— 

Bilecik Şehy Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

 

 1902/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kahramanmaraş İlinde faaliyet gösteren 380 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip 

Markon Yapı Lab. Mim. Müh. İnş. Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarının, Laboratuvar İzin 

Belgesinin  4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun  8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) 

bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin 

feshedilmesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci 

fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı 

Kanun 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası gereği Markon Yapı Lab. Mim. Müh. İnş. Eml. San. ve 

Tic. Ltd. Şti.’nin ortakları olan Betül ERŞAHAN’ ın  üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim 

veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim 

veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun (MYDK) 31.01.2019 tarih ve 562/08 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 

alınan 18.02.2019 tarih ve 40491 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur.  1728/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 6604 ada, 06 parsel üzerindeki 202397 YİBF nolu (B Blok) 

inşaatın denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 

İnşaat Mühendisi Hıdır UNAT (Denetçi No: 2986, Oda Sicil No: 7741) tarafından, Ankara 17. 

İdare Mahkemesinin 2017/3070 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 28.11.2018 

tarihli ve E.2017/3070-K.2018/2315 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 23.08.2017 tarihli ve 30163 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hıdır UNAT 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 18.02.2019 tarihli ve 

38736 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 1729/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi 

gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek 

zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda 

çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” 

hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1503 dosya no’lu GÜN Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 1660 dosya no’lu GÜNGÖR Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1682 dosya no’lu TAJMAHAL Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1784 dosya no’lu AGA Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2421 dosya no’lu BÜYÜK İSTANBUL Yapı Denetim 

Ltd. Şti., 

İzmir ilinde faaliyet gösteren 2954 dosya no’lu MAVİŞEHİR Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 2978 dosya no’lu PİLYE Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 2984 dosya no’lu TAMAY Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine 

ait Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 18.02.2019 tarih ve 40864 sayılı Olur'u ile 

geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 1724/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bakanlık Makamının 18.02.2019 tarih ve 40866 sayılı Makam Olur’una istinaden; 

Denizli ilinde faaliyet gösteren 1796 belge no’lu BEYAZKENT Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 22 belge no’lu İSTANBUL Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 793 belge no’lu DOĞUTEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 643 belge no’lu A YAPI Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1577 dosya nolu ALF Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 2382 belge no’lu RD Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Antalya ilinde faaliyet gösteren 2168 belge no’lu AKGÜVERCİN Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Zonguldak ilinde faaliyet gösteren 1305 belge no’lu DNTM67 Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 1627 belge no’lu MYD Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’lerinin Yapı Denetim İzin Belgeleri; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci 

maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) 

bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda 

faaliyet göstermeleri veya tüzel kişiliğinin sonlanmış olması nedeniyle iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  1724/2/1-1 



24 Şubat 2019 – Sayı : 30696 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 13.02.2019 Karar No: 7294 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZİ VE 

TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 16.05.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.301 hektar 

• BÖLGESİ  : Kara 

• KAPSADIĞI İLLERİ : Siirt 

• PAFTA NUMARASI : M48-a4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Siirt ilinde 15.301 hektarlık M48-a4 paftası için petrol arama 

ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiştir. 1692/1/1-1 

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

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 13.02.2019 Karar No: 7295 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Aladdin Middle East Ltd. 

• MERKEZİ ADRESİ : 100 N. Broadway Suite 500 Wichita 

  Kansas 67202 U.S.A. 

• TEBLİGAT ADRESİ : İran Caddesi Karum İş Merkezi F Blok 

  No:21/394 06680 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 30.04.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.301 hektar 

• BÖLGESİ  : Kara 

• KAPSADIĞI İLLERİ : Siirt 

• PAFTA NUMARASI : M48-a4 

KARAR: 

Aladdin Middle East Ltd.’nin Siirt ilinde 15.301 hektarlık M48-a4 paftası için petrol 

arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiştir.  1692/2/1-1 

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

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 13.02.2019 Karar No: 7296 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ ve 

TEBLİGAT ADRESİ  : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 16.05.2018 
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RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ  : 38.202 hektar 

• BÖLGESİ   : Kara 

• KAPSADIĞI İL  : Siirt 

• PAFTA NUMARASI  : M48-a1, a2, a3 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Siirt ilinde 38.202 hektarlık M48-a1, a2, a3 paftaları için 

petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  1682/1/1-1 

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

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 13.02.2019 Karar No: 7297 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI  : Aladdin Middle East Ltd 

• MERKEZ ADRESİ : 100 N. Broadway, Suite 500, Wichita, Kansas 67202 U.S.A. 

• TEBLİGAT ADRESİ  : İran Cad. Karum İş Merkezi. No:21 Kat 4/394 

  06680 Kavaklıdere/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ  :  25.07.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ  : 38.202 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL  : Siirt 

• PAFTA NUMARASI  : M48-a1, a2, a3 

KARAR: 

Aladdin Middle East Ltd.’nin Siirt ilinde 38.202 hektarlık M48-a1, a2, a3 paftaları için 

petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  1682/2/1-1 

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

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 13.02.2019 Karar No: 7298 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ ve 

TEBLİGAT ADRESİ  : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.07.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU  : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ  : 14.535 hektar 

• BÖLGESİ   : Kara 

• KAPSADIĞI İL  : Edirne 

• PAFTA NUMARASI : F17- b4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Edirne ilinde 14.535 hektarlık F19-b4 paftası için petrol 

arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiştir. 1682/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Keykubadiye (Şeker) Gölü ve çevresi aşağıdaki haritada 

gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 07/02/2019 tarihli 31810 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 

ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet 

sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 

tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur. 
 

 

 1737/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1594/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1596/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Üniversitesi Behçet Hastalığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi Gıda Antioksidanları Ölçümü Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Behçet Hastalığı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Gıda Antioksidanları Ölçümü Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri


