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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak ku-

rulan Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezinin teş-
kilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Öğrenci: Üniversite öğrencilerini,
d) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü, 
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e) Rektörlük: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünü, 
f) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini, 
g) Üniversite Çalışanları: Bahçeşehir Üniversitesi tam zamanlı öğretim elemanları ile

idari kadrodaki personeli,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1) Merkez, üniversitede öğrenme süreçlerinin ve öğretimin geliştirilme-

sine katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki hizmetleri verir: 
a) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin öğrenme süreçlerine ve akademik gelişimlerine

destek olmak amacıyla programlar yürütmek.
b) Lisansüstü öğrencilerin akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla programlar

yürütmek.
c) Öğretim elemanlarına yönelik öğretimi zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan

programlar sunmak.
ç) Meslek hayatına yeni başlayan öğretim elemanları için mesleğe uyum programları

düzenlemek.
d) Kurumda göreve yeni başlayan öğretim elemanları için kuruma uyum programları

düzenlemek.
e) Eğitim kalitesini korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan nitelikli araştırmalar yürütme;

araştırma sonuçlarını yayımlama ve kurum içi ilgili birimlerle paylaşarak öğrenme ve öğretmeyi
geliştirecek düzenlemelerin planlanmasına ve yürütülmesine destek olmak. 

f) Merkezin çalışma alanları kapsamında danışmanlık hizmeti vermek.
g) Merkez tarafından sunulan hizmetleri değerlendirerek, Merkezin gelecekteki çalış-

malarına yön vermek.
ğ) Öğretim elemanlarının öğretim sürecinde meydana gelebilecek problemlerle başa

çıkabilmeleri için destek sunmak.
h) Öğrenme sürecinde tüm öğrencileri kapsayıcı öğrenme tasarımları geliştirme konu-

sunda öğretim elemanlarına destek olmak.
ı) Teknoloji ile güçlendirilmiş, yenilikçi öğrenme ve öğretme ortamları tasarlamalarına

katkı sunmak.
i) Öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme çalışmalarının koordinasyonunu sağ-

lamak ve niteliğini yükseltmek.
j) Üniversite kapsamında derslerde yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetlerinin ni-

teliğini artırmak için eğitimler vermek.
k) Öğrenme ve öğretme alanında ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenle-

mek.
l) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrenme ve öğretme ile ilgili ra-

por, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak ve telif eserler üretmek.
m) Yarı zamanlı öğretim elemanlarının ihtiyaçlarına uygun çalışmalar yapmak.
n) Yarı zamanlı öğretim elemanlarını öğrenme ve öğretme süreçlerinde destekleyecek,

kapsayıcı ve geliştirici eğitimler vermek.
o) İdari personelin ihtiyacına yönelik olarak, iletişim becerilerini ya da yabancı dil bil-

gisini geliştirmeye yönelik eğitimler sunmak.
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(2) Merkez verdiği tüm hizmetlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlı,
Bahçeşehir Üniversitesinin misyonuna uygun, mesleki ve etik ilkelere uygun, gelişime ve ye-
niliklere açık bir biçimde öğrencilerin, öğretim elemanlarının ihtiyaçlarına uygun olmasına
önem verir.

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda, Üniversitenin ilgili akademik ve

idari birimleri ile işbirliği içinde öğrenme ve öğretimin güçlendirilmesine yönelik eğitim, araş-
tırma ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür. 

(2) Üniversitede ve 21. yüzyılda gerekli olan öğrenme becerilerini geliştirmek ve öğ-
renme başarısını artırmak için merkez, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin akademik
gelişimlerini desteklemek amacıyla, onlara akademik özelliklerini tanıma, akademik hedefle-
rine ulaşma gibi konularda yardımcı olur. Öğrencilere sunulan hizmet ve programlar aşağıda
listelenmiştir: 

a) Akademik konulara yönelik bireysel veya grup rehberliği ve danışmanlığı hizmeti
vermek. 

b) Öğrencilere öğrenmelerini geliştirmeyi amaçlayan öğrenme becerileri ve stratejileri,
zaman yönetimi, dikkat, motivasyon, düşünme becerileri, sınavlara hazırlık, sınav kaygısı ile
başa çıkma, erteleme davranışının üstesinden gelme gibi konularda seminerler vermek.

(3) Merkez, öğretim becerilerini geliştirmeyi isteyen tam ve yarı zamanlı akademik
personele destek olmak ve bilgi vermek ve rehberlik etmek amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yü-
rütür: 

a) Akademik personele, öğretimi zenginleştirmeye yönelik olarak, öğretim model, stra-
teji, yöntem ve tekniklerine ilişkin eğitimler düzenlemek.

b) Akademik personele ders izlencesi (öğretim programı) tasarımına yönelik danışman-
lık hizmeti vermek.

c) Akademik personele ölçme ve değerlendirme konusunda danışmanlık hizmeti ver-
mek.

ç) Akademik personele etkili iletişim, sınıf yönetimi, sunum teknikleri gibi konularda
seminerler düzenlemek.

d) İdari personelin ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve seminerler düzenlemek.
(4) Merkez, danışmanlık hizmeti verme, kendi alanıyla ilgili araştırma-yayın yapma ve

kendi faaliyetlerini değerlendirmeye yönelik olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür: 
a) Akademik personelin, idari personelin ve öğrencilerin profil, ihtiyaç ve memnuni-

yetini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla ihtiyaç analizi ve araştırmalar yapmak.
b) Merkezin çalışma alanları kapsamında eğitimler ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
c) 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek amacıyla etkili öğretim tasarımları hazırlama ko-

nusunda danışmanlık hizmeti vermek.
ç) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek ve onlarla işbirliği

içinde çalışmak.
d) Öğrencilerin akademik gelişimini takip etmek ve öğrencilerin gelişimini olumlu veya

olumsuz yönde etkileyen etmenler hakkında araştırmalar yaparak ilgili birimlere raporlamak.
e) Araştırmalardan elde edilen bulguları yöneticilerle, akademik personel ile paylaşarak

öğrencilerin akademik gelişimini destekleyici ve öğretim ortamını zenginleştirici uygulamaların
tasarlanmasına yardımcı olmak.

f) Araştırma bulgularını yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılarda paylaşmak ve bilimsel
yayın haline getirmek, basılı ve dijital platformlarda yayınlamak.
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g) Merkezin çalışma alanları doğrultusunda kitap, broşür, bülten ve benzeri yayınlar
yapmak.

ğ) Merkez bünyesinde verilen tüm hizmetleri değerlendirmek, raporlamak ve geliştir-
mek. 

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 alanı ile ilgili yayınları ve çalışmaları bu-

lunan, Üniversite çalışanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi
sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görevi başında
bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite çalışanları ara-
sından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-
dür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına vekalet bırakır. Vekaletin
süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. 
b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektörlüğe sunmak.
ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektörlüğe iletmek.
d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değer-

lendirme işlerini yürütmek.
e) Merkez Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurul-

lara başkanlık etmek.
f) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir Yönetim Kuru-

luna rapor sunmak.
(2) Müdür: Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, ça-

lışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından
sorumludur.

(3) Müdür Yardımcısı: Müdürün vereceği görevleri yapar.
(4) Koordinatör: Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından,

çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, kendine bağlı işlemlerin gözetim ve denetiminin
yapılmasından sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin Merkezin faaliyet alanına

giren konularda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl sü-
reyle görevlendirilen dört üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.
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(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem
doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü
olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan-
ların oy çokluğu ile karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak. 
b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Stratejik planları ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
ç)  Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.
d) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını be-

lirlemek.
e) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli diğer kararları almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında, Üniver-

sitenin akademik birimlerini temsil edecek, Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanına giren ko-
nularda tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilen en çok sekiz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı konular ile Mer-
kezin faaliyetleri konusunda görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır.

(4) Merkez Müdürü gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve de-
neyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere top-
lantıya çağırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama birimleri
MADDE 13 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel ve eğitsel uygula-

malı çalışmaları ve diğer hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amacıyla Yönetim
Kurulunun kararıyla uygulama birimleri kurulabilir. Uygulama birimlerinin başkanları Müdü-
rün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir.

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

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

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

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri, Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ELEŞTİREL DÜŞÜNCE UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Biruni Üniversitesi Eleştirel Düşünce Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu

organların görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Biruni Üniversitesi Eleştirel Düşünce Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların

görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimi: Merkez içinde yer alan araştırma birimlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (BEDAM): Biruni Üniversitesi Eleştirel Düşünce Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Biruni Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; eleştirel düşünme, üst düzey düşünme becerileri,

eğitim felsefesi, felsefi danışmanlık, felsefi terapi ve çocuklar için felsefe gibi felsefe, bilim,

eğitim ve sanat alanlarında araştırma ve uygulama yapmak; üniversiteler, araştırma ve uygu-

lama merkezleri, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kurumlar tarafından eleştirel düşünce

üzerine yapılacak olan araştırma ve uygulamaları desteklemek ve koordinasyonu sağlamaktır.

Merkez, eleştirel düşüncenin yaygınlaştırılması yoluyla eğitim ve toplumdaki temel değişimi

ve eğitim reformunu teşvik etmeyi; eleştirel düşünceye dayalı eğitime ve sosyal reforma katkı

sağlayacak yeni yaklaşım, yöntem, strateji ve uygulamalar geliştirmeyi amaçlamaktadır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Eleştirel düşünme, üst düzey düşünme becerileri, eğitim felsefesi, felsefi danışmanlık,

felsefi terapi ve çocuklar için felsefe alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte her türlü ince-
leme, araştırma, yayın faaliyeti ve bilimsel etkinlikler yapmak; yurt içinde ve yurt dışında ilgili
alanlarda bilimsel etkinliklere katılmak ve bu tür etkinlikleri organize etmek.

b) Eleştirel düşünme, üst düzey düşünme becerileri, eğitim felsefesi, felsefi danışman-
lık, felsefi terapi ve çocuklar için felsefe alanlarında çalışma yapan araştırmacı ve düşünürlerin
eser ve görüşlerine dair araştırmalar yapmak; bu konularla ilgili kitap, makale, belge, doküman
ve diğer arşiv malzemelerini tespit etmek ve teminine çalışmak.

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında araştırma ve eğitim
yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; ilgili çalışmalar yapan felsefeci, bilim
insanı ve araştırmacılara bilimsel destek sağlamak.

ç) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili sempozyum, konferans, çalıştay, panel ve benzeri
organizasyonlar düzenlemek.

d) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili yayınlar yapmak, veri tabanları ve arşiv oluşturmak;
arşiv, kütüphane ve dokümantasyon merkezleri arasında koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin faaliyet alanına ilişkin ihtiyaç duyulan kaynakların geliştirilmesini sağla-
mak, bunun için gerekli işbirliği ve organizasyon süreçlerini oluşturmak ve yürütmek.

f) Merkezin faaliyet alanına dair ortaya çıkan gelişmelerden kamuoyunu ve akademik
ortamı bilgilendirmek; bu çerçevede kişi, kurum ve kuruluşlara araştırma, inceleme, danışman-
lık ve benzeri hizmetler sağlamak.

g) Merkezin faaliyet alanına ilişkin projeler üretmek ve bunları gerçekleştirmek.
ğ) Araştırmacıların bilimsel hareketlilik ve işbirliğini teşvik etmek ve buna katkıda bu-

lunmak.
h) Gerçekleştirilecek çalışmalarla ülkemizin ulusal ve uluslararası politikalarına katkıda

bulunmak ve ulusal ve uluslararası düzeyde eleştirel düşünme, üst düzey düşünme becerileri,
eğitim felsefesi, felsefi danışmanlık, felsefi terapi ve çocuklar için felsefeye ilişkin araştırmalar
ve projeler yapmak.

ı) Farklı bilim dalları ile özel veya genel nitelikli ortak araştırmaların gerçekleştirilme-
sine imkân sağlamak.

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, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından
üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında buluna-
mayacağı durumlarda görevi sona erer.
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(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

(3) Müdürün çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Müdürün teklifi üzerine

Rektör tarafından, en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona er-

diğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim

Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde

olağanüstü toplanarak Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) 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) Eğitim programları düzenlemek ve bu programların sonunda katılım belgesi, başarı

belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile is-

tekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve ku-

ruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur.

Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
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(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-

dirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur

ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sa-

yısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında öneri-

lerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici

çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim

Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere gö-

revlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur, ilgili çalışma bi-

rimi başkanı veya Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi başkanlığında

toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma birimlerindeki

elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür,

çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi elema-

nının görev süresi Yönetim Kurulunca uzatılabilir.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-

cek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-
lışma 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) Hayvancılık projesi: Yükseköğretim Kurulu kararı ile Bölgesel Kalkınma Amaçlı

Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programı kapsamında Üniversite tarafından yürütülen
Burdur İli Sektörel Rekabet Gücünün Artırılması: Tarım ve Hayvancılıkta Farklılaşarak Bü-
tünleşik Kalkınma Projesini,

c) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve
Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; özelinde hayvancılık projesi, genel ölçekte ise tüm

Üniversite ve bağlı organları kapsamında, bilişim teknolojilerine dönük çözümlerin, yazılım
ve sistemlerin üretiminin sağlanması; kurum içi ve dışı farklı kaynaklardan gelen, yapısal ve
yapısal olmayan verilerin depolanması, işlenmesi; büyük verinin analiz edilerek yordanması,
anlamlandırılması ve geleceğe dönük tahminler üretilmesini sağlayan akıllı hesaplama ve tav-
siye sistemi projelerinin geliştirilmesi, yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını temin
etmektir. Bu doğrultuda Merkez;
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a) Hayvancılık projesi kapsamında geliştirilecek yazılımların, saha ve eğitim faaliyetleri

sonucu üretilen verilerin, diğer alt projelerin ürettiği verilerin depolanması, işlenmesi, analiz

ve anlamlandırılmasının sağlanmasını,

b) Hayvancılık projesi kapsamında tüm alt projelere eklemleneceği dijital bir omurganın

oluşturulması ve alt projeler arası veri akışının koordine edilmesini,

c) Üniversite ölçeğinde bilişim teknolojileri alanında proje geliştirme, uygulama ve

alandaki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini,

ç) Kurum içindeki birimlerin bilişim teknolojileri, sistem ve uygulamalarından en uygun

şekilde yararlanması için önerilerin geliştirilmesini,

d) Üniversite ve sektör arasında bilişim teknolojileri alanında işbirliğinin sağlanmasını,

e) Üniversite öğrencileri ve personeli için uygulamalar yapıp çözümler üretebilecek bir

altyapının oluşturulmasını,

f) Problemlerin çözümüne bilgi teknolojisi ve sistemlerinin tasarım, yönetim ve kulla-

nımı ile hizmet verilmesini,

g) Yapay zekâ teknolojileri kullanarak büyük veri yığınları üzerinden anlamlı verilerin

elde edilerek fonksiyonel bilginin üretimi ve katma değerinin sağlanmasını,

amaçlar.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hayvancılık projesi kapsamında bilişim teknolojileri çözümleri geliştirmek ve sür-

dürülebilirliğini sağlamak.

b) Hayvancılık projesi kapsamında geliştirilecek yazılımlar ile elde edilen veriden de-

ğeri yüksek bilgi üretimini sağlayarak bölgesel kalkınma ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak.

c) Bilişim teknolojileri alanında bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik et-

mek, düzenlemek ve desteklemek.

ç) Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetiş-

mesine yardımcı olmak.

d) Üretilecek bilişim teknolojileri çözümleri için ulusal ve uluslararası organizasyonlarla

işbirliğinde bulunmak.

e) Üniversite, şehir, bölge, ülke ve dünya ölçeğinde bilişim teknolojileri alanındaki

konu ve sorunları takip ederek, çözüm üretimi konusunda çalışmalar yapmak.

f) Üniversiteye bağlı olan ya da olmayan gerçek ve tüzel kişilere, organizasyonlara bi-

lişim teknolojileri alanında danışmanlık hizmeti sunmak.

g) Bilişim teknolojilerine dönük eğitim faaliyetleri yürütmek.

ğ) Üniversitenin bilişim teknolojileri altyapısının gelişimi doğrultusunda öneriler üretmek.

h) Bilişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek Üniversiteye katkı

sağlamak.

ı) Üniversite-sektör işbirliğini destekleyecek projeler geliştirmek.

i) Merkezde üretilen ürün ve çözümleri markalaştırmak ve katma değerini sağlamak.

j) Üniversitenin çeşitli birimlerinden gelecek araştırma projelerine hizmet sağlamak.

k) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ön görülen uygulama, pratik

çalışma ve staj için imkânı sağlamak.
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l) Merkezde yapılan araştırma sonuçlarının kamuoyu ile paylaşımını sağlayarak top-
lumsal gelişim ve ilerlemeye katkı sağlamak.

m) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, ensti-
tüler, ajanslar, merkezler ve kamu kuruluşları ile ikili işbirliği çerçevesinde eğitim, araştırma
ve üretim konularında ortak çalışmalar ve projeler yapmak.

n) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine 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
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üniversite öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür ye-
niden görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör, Üniversitede
görevli en çok iki öğretim elemanını, Müdürün önerisiyle müdür yardımcısı olarak üç yıl süre
ile görevlendirir. Müdür yardımcıları gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir. Müdür, görevi
başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla
sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi
sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararların ve çalışma programının uygulanmasını takip

etmek.
c) Merkezin amacı ve hedefleri doğrultusunda yönetilmesini sağlamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına
sunmak.

d)Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Merkezin çalışma alanı

ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi
üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden
oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya
altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan
süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu iki oy
olarak kabul edilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre
vekalet eden müdür yardımcısı yürütür.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulunun üyelerini teklif etmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Merkez personelinin araştırma, inceleme, derleme, tarama ve yayım konularındaki

proje ve önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.

d) Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetme-

liğe uygun olarak, daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları

almak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum,

kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak uygun görülen projelerde yardımlaşmak.

f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Rektör ya da ilgili rektör yardımcısının başkanlı-

ğında Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkezin amacı ve konusu ile ilgili kamu kuru-

luşları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri, girişimciler/işletmeler ve alanında yetkin

kişilerden 2 yıllığına görevlendirilen en çok 10 kişiden oluşur. Aynı usulle üyelerin üyeliklerine

son verilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında ve yazılı daveti üzerine, yılda en az bir

defa toplanır ve salt çoğunluk aranmadan Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda tavsiye ni-

teliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel tarafından karşılanır.

Mali hükümler

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

(2) Merkezin mali konularındaki iş ve işlemlerinde yürürlükteki mevzuat hükümleri

uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ GENETİK VE

EMBRİYO TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ge-

netik ve Embriyo Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Genetik ve Embriyo Teknolojileri
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Hayvancılık projesi: Yükseköğretim Kurulu kararı ile Bölgesel Kalkınma Amaçlı

Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programı kapsamında Üniversite tarafından yürütülen
Burdur İli Sektörel Rekabet Gücünün Artırılması: Tarım ve Hayvancılıkta Farklılaşarak Bü-
tünleşik Kalkınma Projesini,

c) Merkez (GETEM): Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Genetik ve Embriyo
Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Çiftlik hayvanlarında genetik ıslah, embriyo transferi, sperma, ovum ve embriyo

üzerine araştırmalar yapmak.
b) Genetik ilerlemede önemli bir araç olan embriyo transferi teknolojisini bölge yetiş-

tiricisinin kullanımına sunmak.
c) Sperma üretiminde kullanılabilecek boğa adayları üretmek amacıyla çalışmalar yapmak.
ç) Çiftlik hayvanlarında üremeyle ilgili sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla

veteriner hekimlere ve Veteriner Fakültesi öğrencilerine yönelik eğitim programları düzenlemek.
d) Bölge yetiştiricisine döl verimi ve ıslah konusunda bilgi ve teknik destek sağlamak.
e) Hayvancılık projesi kapsamında yürütülen ilgili projelere destek vermek.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hayvancılık projesi kapsamında yürütülen ilgili projeleri gerçekleştirmek.
b) Çiftlik hayvanlarında embriyo transferi uygulamaları gerçekleştirmek.
c) Embriyo transferi konusunda eğitim faaliyetleri düzenlemek.
ç) Sperma ve İn vitro embriyo üretimi üzerine faaliyetler yapmak.
d) Genetik ıslah ve embriyo üretimi üzerine yapılacak lisansüstü araştırmalara destek

sağlamak.
e) Merkezde yapılan araştırma sonuçlarını üretime aktarmak, kamu ve özel kuruluşlar

ile paylaşımını sağlamak.
f) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine reh-

berlik etmek.
g) Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans ve yetiştirici kursları

düzenlemek.
ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite tarafından yurt içi ve yurt dışındaki

üniversiteler, enstitüler, ajanslar, merkezler ve kamu kuruluşları ile karşılıklı ikili işbirliği çer-
çevesinde eğitim, araştırma ve üretim konularında ortak çalışmalar ve projeler 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 alanlarında çalışmaları olan Üniversite öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür ye-
niden görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör, Üniversitede
görevli en çok iki öğretim elemanını, Müdürün önerisiyle müdür yardımcısı olarak üç yıl süre
ile görevlendirir. Müdür yardımcıları gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir. Müdür, görevi
başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla
sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi
sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararların ve çalışma programının uygulanmasını takip etmek.
c) Merkezin amacı ve hedefleri doğrultusunda yönetilmesini sağlamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına
sunmak.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Merkezin çalışma alanı

ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi
üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden
oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya
altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan
süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu iki oy
olarak kabul edilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre
vekalet eden müdür yardımcısı yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Danışma Kurulunun üyelerini teklif etmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Merkez personelinin araştırma, inceleme, derleme, tarama ve yayım konularındaki

proje ve önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.
d) Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetme-

liğe uygun olarak, daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları
almak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum,
kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak uygun görülen projelerde yardımlaşmak.

f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Rektör ya da ilgili rektör yardımcısının başkanlı-

ğında Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkezin amacı ve konusu ile ilgili kamu kuru-
luşları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri, girişimciler/işletmeler ve alanında yetkin
kişilerden 2 yıllığına görevlendirilen en çok 10 kişiden oluşur. Aynı usulle üyelerin üyeliklerine
son verilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında ve yazılı daveti üzerine, yılda en az bir
defa toplanır ve salt çoğunluk aranmadan Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda tavsiye ni-
teliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Mali hükümler
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
(2) Merkezin mali konularındaki iş ve işlemlerinde yürürlükteki mevzuat hükümleri

uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ HAYVANCILIK YENİLİKÇİ

PROJELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Hayvancılık Yenilikçi Projeler 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; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvancılık Yenilikçi Projeler
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının 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) Hayvancılık projesi: Yükseköğretim Kurulu kararı ile Bölgesel Kalkınma Amaçlı

Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programı kapsamında Üniversite tarafından yürütülen
Burdur İli Sektörel Rekabet Gücünün Artırılması: Tarım ve Hayvancılıkta Farklılaşarak Bü-
tünleşik Kalkınma Projesini,

c) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvancılık Yenilikçi Projeler Uy-
gulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite hayvancılık projesi kapsamında yürütülen

sektöre yönelik Ar-Ge ve Yenilikçi temalı projelerin yürütülmesi uygulama ve araştırmaların
geliştirilmesine yönelik işlevleri gerçekleştirmek, projeler ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yap-
mak, gelişim ve sonuçları hakkında Rektörlüğe bilgi sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hayvancılık sektörünün Ar-Ge ve yenilikçi eğilimlerini tespit etmek.
b) Üniversite sanayi işbirliği ilişkilerini geliştirmek, ayrıca elde edilen veriler ışığında

Ar-Ge ve yenilikçi potansiyelinin ortaya çıkarılması ve stratejilerine katkı sağlamak.
c) Yerel üniversite sanayi işbirliği kültürünün geliştirilmesi, diğer hayvancılık alanı ile

ilgili kuruluşların katılımı ile arayüz mekanizmasının güçlendirilmesini sağlamak.
ç) Merkezde üretilen bilgi ve teknolojik altyapının özel hayvancılık sektörü ve kamuya

aktarılabilmesini sağlamak.
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d) Üniversitede mevcut olan hayvancılık alanına hizmet eden birimleri geliştirecek pro-
jeleri oluşturmak.

e) Hayvancılıkta ekonomik kayıplara sebep veren hastalıkların tanısı için bir birim oluş-
turmak.

f) Bölgede yapılmakta olan hayvansal üretim ile ilgili kayıpların nedenlerini incelemek.
g) Bölgede hayvancılık sektöründeki buzağı ölümlerinin nedenlerini ve ekonomik ka-

yıplarını ortaya koymak.
ğ) Bölgede hayvancılık sektöründeki metabolik hastalıklardan koruyucu tedbirleri ge-

liştirmek.
h) Bölgede hayvancılık sektöründeki sağlıklı damızlık hayvan devamlılığının sağlan-

masını sağlamak.
ı) Bölgede hayvancılık sektöründeki ihtiyaçlara yönelik tanı kiti geliştirmek.
i) Merkezden elde edilen ürünleri değerlendirmek, marka ürünler elde etmek ve pazara

sunmak.
j) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda toplam üretim artışını sağlayacak

araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
k) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ön görülen uygulama ve araş-

tırmaları mevcut hedefler doğrultusunda bir araya getirmek.
l) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine reh-

berlik etmek.
m) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite tarafından yurt içi ve yurt dışındaki

üniversiteler, enstitüler, ajanslar, merkezler ve kamu kuruluşları ile karşılıklı ikili işbirliği çer-
çevesinde eğitim, araştırma ve üretim konularında ortak çalışmalar ve projeler 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 alanlarında çalışmaları olan Üniversite öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür ye-
niden görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör, Üniversitede
görevli en çok iki öğretim elemanını, Müdürün önerisiyle müdür yardımcısı olarak üç yıl süre
ile görevlendirir. Müdür yardımcıları gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir. Müdür, görevi
başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla
sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi
sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararların ve çalışma programının uygulanmasını takip etmek.
c) Merkezin amacı ve hedefleri doğrultusunda yönetilmesini sağlamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına
sunmak.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Merkezin çalışma alanı

ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi
üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden
oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya
altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan
süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu iki oy
olarak kabul edilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre
vekalet eden Merkez Müdür Yardımcısı yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Danışma Kurulunun üyelerini teklif etmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme, tarama ve yayım konularındaki

proje ve önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.
d) Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetme-

liğe uygun olarak, daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları
almak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum,
kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak uygun görülen projelerde yardımlaşmak.

f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Rektör ya da ilgili rektör yardımcısının başkanlı-

ğında Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkezin amacı ve konusu ile ilgili kamu kuru-
luşları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri, girişimciler/işletmeler ve alanında yetkin
kişilerden 2 yıllığına görevlendirilen en çok 10 kişiden oluşur. Aynı usulle üyelerin üyeliklerine
son verilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında ve yazılı daveti üzerine, yılda en az bir
defa toplanır ve salt çoğunluk aranmadan Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda tavsiye ni-
teliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Mali hükümler
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
(2) Merkezin mali konularındaki iş ve işlemlerinde yürürlükteki mevzuat hükümleri

uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA

STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ta-

rım ve Hayvancılıkta Standardizasyon ve Belgelendirme 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; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılıkta Standar-
dizasyon ve Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Hayvancılık projesi: Yükseköğretim Kurulu kararı ile Bölgesel Kalkınma Amaçlı

Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programı kapsamında Üniversite tarafından yürütülen
Burdur İli Sektörel Rekabet Gücünün Artırılması: Tarım ve Hayvancılıkta Farklılaşarak Bü-
tünleşik Kalkınma Projesini,

c) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılıkta Standar-
dizasyon ve Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası standartlara veya Danışma Ku-

rulu tarafından oluşturulmuş prosedürlere göre faaliyetlerini yürüterek tarım ve hayvancılık
faaliyetlerine yönelik olarak standartları belirlemek, bu alanlarda faaliyet gösteren ve talep edi-
len kapsamda uygun olan kuruluşlara sertifika vermek, sürecin takibini sağlamak işlevlerini
yerine getirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hayvancılık Projesi ve Üniversitede yürütülen faaliyetler ile ilgili kalite yönetim sis-

temini oluşturmak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek.
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b) Denetlenecek olan alan ile ilgili Merkeze ait denetim dokümanlarını ve sertifika ver-
me koşullarını belirlemek.

c) Ulusal ve uluslararası standartları ve yönetmelikleri takip ederek değişiklikler varsa
uygulamaya almak.

ç) Merkezin akreditasyonu için çalışmalar yapmak.
d) İlgili yönetmelikler, standartlar veya Danışma Kurulu tarafından oluşturulmuş olan

prosedürlere göre Hayvancılık Projesi kapsamına giren konularda faaliyet gösteren kuruluşların
tarafsızlık ilkesi ile denetimlerini gerçekleştirmek, belirli aralıklarla denetimi tekrarlamak, ku-
ruluşun uygunluğu ve sertifika derecesi ile ilgili karar vermek ve sertifikasyon sürecini yürüt-
mek, gerektiğinde sertifikanın derecesini düşürmek veya iptal etmek.

e) Belgelendirme kapsamı ile ilgili olarak kuruluşlara eğitimler vermek ve bilinçlen-
dirmek.

f) Sertifikasyon amacıyla başvuran kuruluşların bilgilerinin gizliliğini korumak.
g) Merkezin kuruluş amacına yönelik olarak Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek

diğer görevleri yerine getirmek.
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 alanlarında çalışmaları olan Üniversite öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür ye-
niden görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör, Üniversitede
görevli en çok iki öğretim elemanını, Müdürün önerisiyle müdür yardımcısı olarak üç yıl süre
ile görevlendirir. Müdür yardımcıları gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir. Müdür, görevi
başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla
sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi
sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararların ve çalışma programının uygulanmasını takip

etmek.
c) Merkezin amacı ve hedefleri doğrultusunda yönetilmesini sağlamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına
sunmak.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Merkezin çalışma alanı

ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi
üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden
oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya
altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan
süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyuna üs-
tünlük tanınır.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre
vekalet eden Müdür Yardımcısı yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Danışma Kurulunun üyelerini belirlemek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme, tarama ve yayım konularındaki

proje ve önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.
d) Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetme-

liğe uygun olarak, daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları
almak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum,
kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak uygun görülen projelerde yardımlaşmak.

f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Rektör ya da ilgili Rektör Yardımcısının başkanlı-

ğında Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkezin amacı ve konusu ile ilgili kamu kuru-
luşları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri, girişimciler/işletmeler ve alanında yetkin
kişilerden iki yıllığına görevlendirilen en çok on kişiden oluşur. Aynı usulle üyelerin üyelikle-
rine son verilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Rektör ya da ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında ve yazılı
daveti üzerine, yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmadan Merkezin faaliyetleriyle
ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör yetkisini Müdüre dev-

redebilir.
(2) Merkezin mali konularındaki iş ve işlemlerinde yürürlükteki mevzuat hükümleri

uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden:
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ALMANYA ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı

olarak kurulan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Almanya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezinin (ALMAR) amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Almanya Araştır-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ALMAR) amaçlarına, faaliyet alanlarına, organ-
larına, 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 Ayvansaray Üniversitesi Almanya Araştırmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini (ALMAR),
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye-Almanya ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak.
b) Türk ve Alman kamuoylarını karşılıklı olarak bilgilendirmek ve her iki ülke kamuo-

yunda var olan karşılıklı yanlış anlamaların düzeltilmesine katkı sağlamak.
c) Türk ve Alman medya kuruluşlarını bilgilendirecek faaliyetlerde bulunmak.
ç) Türkiye-Almanya ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik araştırma-

larda bulunmak ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak.
d) Türk ve Alman iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi üretmek.
e) Türk ve Alman yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini ve iletişimi geliştirmek.
f) Bilhassa Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının (Alman vatandaşlığına geçen

Türkler de dâhil) hak, hukuk ve çıkarları konusunda sürekli yenilenen çalışmalar yapmak.
g) Türkiye ve Türkler üzerinde araştırmalar yapan Alman STK’ları ve araştırma mer-

kezlerine gerektiğinde danışmanlık hizmeti ve bilgi desteği vermek.
ğ) Türkiye’nin kültürel değerleri, edebiyatı, sosyal yaşantısı, ekonomik değerleri, hukuk

düzenindeki değişim ve akademik dünyadaki gelişmeleri Alman toplumuna uygun vasıtalarla
aktarmak.
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h) Türkiye’den Almanya’daki muhatapları ile irtibat kurabilecek ve mevcut meseleleri
Türkiye’nin bakış açısından aksettirebilecek STK ve kişilere bilgi desteğinde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen amaçlarını

gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, çalış-

tay, panel, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
b) Almanya’nın Türkiye’ye ilaveten bilhassa Türkiye’ye mücavir coğrafyalar (Ortado-

ğu, Balkanlar, Karadeniz-Kafkaslar, Türk Dünyası, Doğu Akdeniz-Ege vb.) alanlarda yaptığı
ekonomik, siyasi, kültürel, askeri çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak.

c) Türkiye-Almanya ilişkileri alanında rapor, analiz, bülten, dergi ve kitap yayımlamak.
ç) Türkiye-Almanya ilişkileri alanında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş-

birliği yapmak, projeler geliştirmek ve yürütmek.
d) Türk ve Alman kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının ta-

lepleri üzerine inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek.
e) Türkiye-Almanya ilişkileri ile ilgili yayınları temin edip, ön lisans, lisans ve lisans-

üstü öğrencileri ve tüm ilgililer için bir dokümantasyon merkezi, ihtisas kitaplığı ve veri tabanı
oluşturmak.

f) İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ile Almanya üniversiteleri arasında eğitim ve araş-
tırma alanlarında işbirliğini geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki

yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

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

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile altı öğretim üyesi veya öğretim

görevlisi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki
yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun oyuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (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) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Bu sayı Rektörün onayı ile artırı-
labilir. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına gö-
revlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendi-
rilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

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 görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden:
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ GÖÇ POLİTİKALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı

olarak kurulan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin (GÖÇAR) amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Göç Politikaları

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 Ayvansaray Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Uluslararası göçle ilgili her türlü gelişme ve uygulanan politikalarla ilgili olarak bi-

limsel faaliyetler gerçekleştirmek.
b) Projeler hazırlamak ve uygulamak.
c) Göç konusunda uluslararası akademik işbirlikleri tesis etmek.
ç) Üretilen bilgileri çeşitli vasıtalarla ilgilenenlerin istifadesine sunmak ve kamuoyu

ile paylaşmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen amaçlarını

gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Uluslararası göç konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, çalıştay, panel,

sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
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b) Uluslararası göç alanında rapor, analiz, bülten, dergi ve kitap yayımlamak.
c) Uluslararası göç alanında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-

mak, projeler geliştirmek ve yürütmek.
ç) Kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının talepleri üzerine

inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek.
d) Uluslararası göç alanındaki ilgili yayınları temin edip, ön lisans, lisans ve lisansüstü

öğrencileri ve tüm ilgililer için bir dokümantasyon merkezi, ihtisas kitaplığı ve veri tabanı oluş-
turmak.

e) İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ile Türk ve yabancı üniversiteler arasında eğitim
ve araştırma alanlarında işbirliğini geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

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

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki
yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

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

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile altı öğretim üyesi veya öğretim
görevlisi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki
yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun oyuyla alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (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) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Bu sayı Rektörün onayı ile artırı-
labilir. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına gö-
revlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendi-
rilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

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 görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3368 

—— • —— 
Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3406 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 3433/1-1 

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 3434/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ 

İHALE İLANI 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira 

bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun 

süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır. 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın; 
 

İl’i İstanbul İlçesi Beyoğlu 

Mahallesi Evliya Çelebi Cadde-Sk.-Mevkii Kuytu Sk.-Refik Saydam Cad. 

Ada 293 Parsel 6-10-11-12-19-21 parseller 

Yüzölçümü 1.448,17 Hisse Miktarı Tam 

Cinsi Arsa-Kagir Gazino Vakfı Sultan Beyazıt Vakfı 
 

İhaleye Konu İş’in; 
 

Adı-Niteliği 

İstanbul-Beyoğlu İlçesi, 293 Ada, 6-10-11-12-19-21 Parseller, 

(Arsa-Kagir Gazino) 35 Yıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı 

Kiralama İşi. 

Mevcut İmar Durumu-

Fonksiyonu 
Otel 

İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Süresi 

35 Yıldır. (Proje ve İnşaat: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 32 Yıl) 

İşin süresi ve kira ödemeleri yer teslim tarihi itibariyle başlar 

Ancak yer teslimi tarihi hiçbir şekilde sözleşme tarihinden 

itibaren 12 ayı geçmeyecek olup, bu sürenin aşılması halinde 

dahi işin süresi ve kira ödemeleri sözleşme tarihinden itibaren 12. 

ayın sonunda başlatılacaktır. 

Asgari Aylık Kira Bedeli 

1. Yıl Aylık: 80.000,00- (SeksenbinTürkLirası)+(ihale artışı) 

2. ve 3. Yıllar aylık kira bedellerinin; Her yıl bir önceki yılın kira 

bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki 

aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak, 

4. Yılın başından itibaren Aylık; 300.000,00.-TL 

(ÜçyüzbinTürkLirası)+(ihale artışı) 

5. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar her yıl, bir 

önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat 

endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında), 

artırılarak belirlenecektir. 

Not: İhale sonucu oluşan kira bedeli üzerinden (Yapım-İnşaat) 

süresine ait ilk 6 (Altı) aylık kira bedeli peşin olarak tahsil 

edilecektir. 
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Tahmin Edilen Bedel 

(Bu bedel Meclis 

Kararında inşaat süresince 

(İlk 3 yıl) belirlenen kira 

bedelleri ile birlikte inşaat 

maliyetinin toplamıdır.) 

31.625.672,00.-TL (Otuzbirmilyonaltıyüzyirmibeşbinaltıyüz 

yetmişikiTürkLirası) 

Geçici Teminat 
948.771,00 TL (DokuzyüzkırsekizbinyediyüzyetmişbirTürk 

Lirası) 

İhale Dokümanlarının: 

(Görüleceği-Satın 

alınacağı ve Teslim 

Edileceği) Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü 

Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale 

Bürosu) Taksim-Beyoğlu / İSTANBUL 

Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250) 

e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. - İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli 500,00-TL 

İhalenin Yapılacağı Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü 

Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/ 

İSTANBUL 

İhale Tarih ve Saati 29.04.2019 - 14:30 

 

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar; 

1-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) 

maddesine uygun olarak hazırlanmış (Dış Zarf) içerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve 

Saatine Kadar belirtilen adrese Elden Teslim Etmeleri veya Posta Yoluyla Ulaştırmaları 

Gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz.) 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax numarası, 

elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve 

ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza 

Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

http://www.vgm.gov.tr/
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c.1. Gerçek kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.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 veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) Vekaletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi 

halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter 

tasdikli vekaletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin 

Yatırıldığına Dair Makbuz: Ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu ve ek teminat mektubu 

(Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına Vakıfbank 

Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına 

(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi 

numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair 

geçici teminat makbuzu. 

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 

uygun olarak hazırlanmış Ortak Girişim Beyannamesi, (Ek:3) 

g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 10’u kadar kullanılmamış nakit 

kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka 

referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 

düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Tahmin edilen bedelin % 

50’sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 

alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu Müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde 

bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamında alınmış “İş Deneyim Belgesi” veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit 

olduğunu gösterir (Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki 

İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek 

suretiyle fotokopisi) 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde (İş Bitirme Belgesi) 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 

karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 

aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 

tasdikli (Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi), 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış (İş Bitirme Tutanağı ve eki 
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İnşaat Ruhsat Belgesi) veya İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal 

konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. 

maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe 

uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum 

ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.) 

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 

alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 

ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 

dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter 

tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin 

verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin 

internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına 

dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

l) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli 

örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7), 

m) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde 

hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde 

hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir. 

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 

veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece 

tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5-) Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 

bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 

yapılamaz. 

7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 

8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin 

görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 3474/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: 19 Mayıs Vakfı. 

VAKFEDENLER: Mehmet Anakök, Ramazan Yalçın Öz, Metin Şenel, Alper 
Türkmemetoğulları, Yasemin Arpa, Songül Özbay, Seçkin Kara, Mehmet Çoşkun Karakaş, Ergin 

Gümüşçü, Fevkiye Birlik, Aybike Özbay. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.03.2019 tarihinde kesinleşen 

25.12.2018 tarihli ve E:2018/323, K:2018/540 sayılı kararı. 
VAKFIN AMACI: Eğitim, spor, kültür–sanat alanlarında gençlere ve çocuklara destek 

vermek,… ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00TL(AltmışbinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETİM KURULU: Mehmet Anakök, Ramazan Yalçın Öz, Metin Şenel, Alper 

Türkmemetoğulları, Yasemin Arpa, Songül Özbay, Seçkin Kara, Mehmet Çoşkun Karakaş, Ergin 

Gümüşçü, Fevkiye Birlik, Osman Ekiz, İbrahim Deniz, Erdal Kurt, Mehmet Selçuk, Kenan 

Yılmaz, Gürdal Duyar, Atabey Özbay, Hakan Acar, Hasan Demircioğlu, İbrahim Kök, Olcay 

Bulut, Birhan Zorba Ökten, Mahmut Karaman, Şerif Gürkan, Fevzi Baran. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Benzer amaçlarla 

kurulmuş olup halen çalışmalarını sürdürmekte olan vakıf ve derneklere bu derneklerin üye 

sayılarına göre orantılamak suretiyle paylaştırılacaktır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 3442/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 
 3432/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

 
 3471/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

 
 3472/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

 
 3473/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 836609, 1029608 ve 

1195390 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Arya Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Abdi MAVİ (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15786, Oda Sicil No: 12076), 

Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 977292, 976892 ve 

1121617 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Abdulaziz ERKAN 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23936, Oda Sicil No: 9952), 

Özhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1101187, 1011727 

ve 1092707 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Abdulkadir ÖCAL 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16389, Oda Sicil No: 9646), 

Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1049707 ve 1185965 

YİBF nolu yapılar ile Oran Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin  denetim sorumluluğunda bulunan 1081647 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 

denetlemediği anlaşılan Elif Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Oran Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. 

maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Bahaddin 

YETKİN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12461, Oda Sicil No: 

17292), 

Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1121617, 1121609 ve 

1121600 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Bakır AY (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039), 

Asi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1077159, 1076533 ve 

976528 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asi Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Emin MENDER 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9728, Oda Sicil No: 6198), Haldun Haşmet 

AYSAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22212, Oda Sicil No: 

26879), 

Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1049707, 1196109 ve 

1185965 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Fehmi TAŞ (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27077, Oda Sicil No: 67748), 
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Batman Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1015360, 

1031165 ve 1015878 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 

hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Batman Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 

Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı 

Fikret AYTANIR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13190, Oda Sicil 

No: 3897), 

Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1078687, 1121617 ve 

1121609 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Gülseren ATEŞ 

(Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16872, Oda Sicil No: 51284), 

Saroğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 911713, 1057290 ve 

1482023 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Saroğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İbrahim SAROĞLU 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10119, Oda Sicil No: 66857), 

Saniye TOSUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14005, Oda Sicil No: 35751), 

Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 933537, 

933886 ve 933901 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 

hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 

Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı 

İsmail AŞIK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12431, Oda Sicil No: 

21417), Nuray DENİZ BAKACAK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 24455, Oda Sicil No: 68252), Süleyman ERENLER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 1541, Oda Sicil No: 24896), 

Asi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1229784, 1077159 ve 

1076533 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asi Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet Halis 

TÜRKYILMAZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7370, Oda Sicil 

No: 3837), 

Baraj Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1208019 YİBF nolu 

yapı ile Arden Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin  denetim sorumluluğunda bulunan 1462966 ve 1437892 

YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 

denetlemediği anlaşılan Baraj Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Arden Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 

8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet 

Mithat GÖKOĞLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24162, Oda 

Sicil No: 5354), 

Nil Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 985350, 1232174 ve 

907137 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
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doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Nil Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet Uğur 

BEYAZGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18963, Oda Sicil No: 15444), 

Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 950457, 949472 ve 

1185965 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Metin GÜZELOĞLU 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12336, Oda Sicil No: 14737), 

Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1196109, 950457 ve 

1185965 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Muhammet Enes 

YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26247, Oda Sicil No: 78483), 

Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1040223, 

933537 ve 933886 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 

hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 

Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı 

Muzaffer SEÇGİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19517, Oda Sicil No: 

14497), 

Nil Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1168914, 1232174 ve 

907137 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Nil Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Necip BELGEN 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25378, Oda Sicil No: 24151), 

Oran Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1081647 YİBF, Arte 

Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 837283 YİBF ve Elif Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1185965 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Oran Yapı 

Denetim Ltd.Şti., Arte Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. 

maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Nurettin 

DİVİTCİ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13850, Oda Sicil No: 7815), 

Arya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1029608, 944567 ve 

944569 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Arya Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ömer Aslan 

ÇELİKKANAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8466, Oda Sicil No: 

23096), 

Arya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1189649, 944567 ve 

944569 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Arya Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
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uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Yüksel 

ÇETİNKALE’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4495, Oda Sicil No: 4952), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası uyarınca denetçi 

belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 

idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 

ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

Arya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 944567, 944569 ve 

944568 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Arya Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Barış ALHAS (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97848), 

Nil Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 907137 YİBF, Elif Yapı 

Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1185965 YİBF ve Apaydın Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 915683 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Nil Yapı 

Denetim Ltd.Şti., Elif Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. 

maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Burhan 

KAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 94153), 

İdilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 909153 YİBF nolu 

ile  ve Bileşim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1033852 ve 1033850 

YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 

denetlemediği anlaşılan İdilkent Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Bileşim Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 

Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı 

Mücahit ALBAYRAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101602), 

Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 950457, 949472 ve 

1185965 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Nazlı ASLAN (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88623), 

Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 976892, 1121609 ve 

1121600 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Serhat GÖKKAN’ın 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80817), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası uyarınca üç yıl 

süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

Bakanlık Makamının 08.04.2019 tarihli ve 82368 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3496/1-1 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:  

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI 

SINAVA MÜRACAAT 

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 22 Nisan 2019 tarihinde başlayıp 03 Mayıs 

2019 tarihinde saat 17.00 de sona erecektir. 

Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru 

Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. 

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak 

kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet 

sitesinde duyurulacaktır. 

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren 

yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün 

içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir. 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 

olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 

belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir. 

SINAVIN TARİHİ VE YERİ 

Bağımsız Denetçilik Sınavı 23 Haziran 2019 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. 

Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde 

duyurulacaktır. 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır: 

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi), 

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal 

tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar), 

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, 

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk 

yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat), 

d) Genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, 

Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel 

Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)], 

e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, 

 Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve 

(ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava 

tabi tutulurlar. 

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da 

yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.  



14 Nisan 2019 – Sayı : 30745 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ 

Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır. 

Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus 

cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar. 

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER 

Sınava girenlerden; 

a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği, 

b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği, 

c) Sınav kurallarını ihlal ettiği, 

tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı 

sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. 

Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum 

tarafından yapılacak sınava alınmazlar. 

Sınavın geçersiz sayılmasını gerektiren hallerin tespiti üzerine, durum Komisyon 

tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. 

Bu itirazlar Komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene 

bildirilir. 

SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az 

altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az 

yetmiş puan olması şarttır. 

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. 

Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.  

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi 

gönderilmez. 

Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını 

izleyen yedi gün içinde Kurumda olacak şekilde yapılır. İtirazlar en geç müteakip on gün içinde 

karara bağlanıp ilgiliye bildirilir. 

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi 

gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün 

içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir. 

SINAV GİDERLERİ 

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini 

başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir. 

 Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin 

 ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, sınav başvurusu yapıldıktan sonra hiçbir 

aşamada sınav konusu değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir. 

UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca 

adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da 

taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra 

yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir. 

 3435/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Biruni Üniversitesi Eleştirel Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Genetik ve Embriyo Teknolojileri

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvancılık Yenilikçi Projeler

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılıkta

Standardizasyon ve Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Almanya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


