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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Beykent Üniversitesinden:
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan ve adı Beykent Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
(BÜAB) olan Merkezin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının
görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve sorumluluk şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin 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: Beykent Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Beykent Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

5 Mayıs 2019
PAZAR
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Avrupa Birliği (AB) bütünleşme hareketlerine odak-

lanan araştırma ve eğitim başta olmak üzere çeşitli etkinlikler aracılığıyla Üniversitedeki bi-
limsel üretimin arttırılmasını sağlamak ve Türkiye’nin AB’ye uyum ve AB ile bütünleşme ça-
balarına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amaçlarına uygun olarak aşağıdaki faaliyetleri yü-

rütür:
a) Avrupa bütünleşme sürecine ve Türkiye’nin bu süreçteki yerine odaklanan çok yönlü

araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmek.
b) Merkezin amacıyla ilgili alanlarda disiplinler arası yaklaşımla konferans, kongre,

kolokyum ve sempozyum gibi akademik etkinliklerde bulunmak.
c) Üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapmakta olan araştırmacıların merkez ça-

lışmalarına mümkün olan en yüksek seviyede katılımını sağlayarak kariyer gelişimlerine kat-
kıda bulunmak.

ç) Araştırma ve uygulama etkinliklerine uluslararası düzeyde ve ulusal sınırlar içerisinde
katkı sağlayabilecek kişiler ve kurumlarla işbirliği içerisinde, Merkezin amacıyla ilgili alanlarda
bilimsel kaliteyi mümkün olan en yüksek düzeye taşımak.

d) Merkezin çalışma alanlarında Üniversitenin eğitim ve öğretim programlarına aka-
demik katkıda bulunmak.

e) Merkez bünyesinde sürdürülen araştırma ve uygulama faaliyetleri kapsamında veya
bunlardan bağımsız olarak Üniversitenin öğrenci ve mezunlarına öncelik verilecek şekilde çe-
şitli eğitim, kişisel gelişim ve danışmanlık hizmetleri sağlamak.

f) Merkezin yürüteceği çalışmalarla Üniversitedeki çeşitli akademik süreçlere katkı
sağlamak.

g) Üniversite yetkili kurullarının Merkezin çalışma alanıyla ilgili uygun göreceği diğer
etkinliklerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim

üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirile-
bilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerin-
den bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir.

(3) Müdür, görev başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil olarak bı-
rakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin hedeflerinin belirlenmesinde aktif bir rol oynayarak gerekli yönlendirme-

lerin yapılmasını sağlamak.
c) Yönetmelik çerçevesinde belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli çalış-

malarda bulunmak.
ç) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
d) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek.
e) Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını sağlamak.
f) Yönetim Kurulu toplantılarının düzenlenmesini ve toplantılarda alınan kararların uy-

gulanmasını sağlamak.
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g) Merkezin ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli
eşgüdüm, yönlendirme ve denetlemeleri sağlamak.

ğ) Merkez ve bağlı birimlerinin çalışma programlarını oluşturmak ve bu programları
Rektörlüğün onayına sunmak.

h) Yayımlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri
Üniversitenin ilgili kurullarının onayına sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları ara-

sından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-

dirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, Rektör tarafından yeni bir üye
görevlendirilir. Yönetim Kurulu; üç ayda bir düzenli olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü
durumlarda, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Merkezin çalışma programının oluşturulmasına katkıda bulunmak.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili kararlar almak.
c) Müdür ve Kurul üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
ç) Bilimsel araştırma ve proje gruplarında görev alacak Üniversite personelini ve ça-

lışma kurallarını belirleyerek Rektörlüğün onayına sunmak.
d) Yerli ve yabancı kurumların dahil olmasıyla gerçekleştirilecek çalışmaların işleyiş

ve kurallarını belirleyerek Rektörlüğün onayına sunmak.
e) Yıllık etkinlik programı hakkında değerlendirmelerde bulunmak.
f) Merkezin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler hakkında yıllık rapor hazırlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Beykent Üniversitesinde görev yapan öğretim gö-

revlilerinin yanı sıra çeşitli kamu, özel sektör veya sivil toplum çalışanlarından (veya emekli-
lerinden) oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma
Kurulu; Müdür dışında en az dört, en fazla on üyeden oluşur. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin
yerine, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilir. Süresi biten
üyelerin yeniden görevlendirilmeleri mümkündür. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez ma-
zeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer.

(2) Danışma Kurulu, tavsiye nitelikli kararlar alır. Danışma Kurulunun başkanlık görevine
Rektör tarafından kurul üyelerinden biri atanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve etkinlikleri ile ilgili olarak Yönetim Kuru-

luna tavsiyelerde bulunmak.
b) Yönetim Kurulunun talep ettiği konularda görüş bildirmek.
c) Merkezin Üniversite dışındaki kişi ve kurumlarla iletişiminin geliştirilmesine katkıda

bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Lokman Hekim Üniversitesinden:
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ TRANSLASYONEL TIP UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Translasyonel

Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve
yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesi Translasyonel Tıp Uy-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (LHÜTAM)’ni, 
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyet: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bilimsel araştırmaya dayalı ve yerli imkanlarla yük-

sek katma değerli bilgi, yöntem ve teknoloji üretmek ve geliştirmektir.
(2) Bu çerçevede Merkezin diğer amaçları şunlardır:
a) Türkiye’de ilk olarak preklinik araştırma ve kişiselleştirilmiş tıp alanlarında önemli

araştırma gruplarını aynı çatı altında toplayarak hastadan son ürüne entegre araştırmaların ya-
pılmasına imkan tanımak.

b) Yapılan ileri düzeyde araştırmalar ile ulusal ve uluslararası bilgi birikimine önemli
katkıda bulunmak.

c) Yüksek etkili bilimsel yayınlar yapılmasına ve ulusal ve uluslararası patentler alın-
masına altyapı sağlamak.

ç) Etkin işbirlikleri sonucunda sanayiye teknoloji transferi gerçekleştirmek.
d) Orta ve uzun vadede uluslararası sağlık alanında Türkiye’nin konumunu yukarı ta-

şımasının yanı sıra, ülke insanının sağlık sorunlarına yönelik yeni çözümler getirilmesine kat-
kılar sağlamak.

e) Alanında etkin ve yetkin uzman araştırmacılar yetiştirmek suretiyle Türkiye’nin kü-
resel düzeyde bilgiye dayalı rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’nin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayacak sağlık bilimleri alanlarında

farklı disiplinlerden araştırma yapan bilim insanı ve uzmanları bir araya getirerek ilgili kurum-
ların ve diğer akademik enstitülerin de katıldığı ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme
projeleri oluşturulmasını, yürütülmesini ve yayın yapılmasını sağlamak.
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b) Merkezde yürütülen araştırma projeleri ile ilgili konularda Türkiye’deki tüm sanayi
kuruluşları, üniversiteler ve kamu araştırma laboratuvarları ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapmak.

c) İlgili kurumlarla birlikte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve da-
nışmanlık hizmeti vermek; kurslar, seminerler, çalıştaylar ve benzeri organizasyonlar ile ilgili
alanda insan gücü eğitimine katkıda bulunmak.

ç) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından, Üniversi-

tenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede so-
rumludur. 

(2) Müdür tarafından, Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişi müdür yar-
dımcısı olarak önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bu-
lunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. 

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcının da görevi sona erer. 
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
ç) Merkezi, bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda yönetmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını

düzenlemek.
f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yö-

netim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri
program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üni-

versite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi ile
Müdür ve müdür yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve
kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu ola-
ğanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma
grubu yöneticileri davet edilebilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esas-

ları belirlemek.
c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.
d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.
e) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ilkelerini belirlemek ve önerilerini karara bağlamak.
f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent

gibi haklara ait esasları, ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek.
g) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.
ğ) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma

programını görüşmek.
Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları
MADDE 12 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli

birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.
(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Yönetici ve ça-

lışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre
için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur.
Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun ona-
yıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirile-
bilir.

(4) Birimler, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve
esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde
faaliyetlerini sürdürürler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve diğer personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından yapılacak gö-
revlendirme ile karşılanır. 

Mekan, araç ve gereçler 
MADDE 14 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç

ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır. 
(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, do-

nanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. 
Harcama yetkilisi 
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli

Heyet Başkanı bu yetkisini, kısmen veya tamamen Rektöre devredebilir. 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ARI VE ARI ÜRÜNLERİ 

GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde

kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme, Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri

Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme, Uygulama

ve Araştırma (TÖMAGAM) Merkezini,
ç) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Malatya ili ve bölge illerinde teknik arıcılık uygu-

lamalarının yaygınlaştırılması için eğitim programları düzenlemek, teknik arıcılık uygulamaları
için materyal ve yöntem geliştirmek, üretilen arı ürünlerini (bal, polen, propolis, bal mumu,
arı sütü, arı ekmeği, arı zehiri, kovan havası, apilarrnil, ana arı larvası) bilimsel metotlarla
analiz etmek, kalite parametreleri açısından değerlendirip belgelendirmek, tanıtımlarını yap-
mak, bu ürünlerden katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirmek, görsel ve yazılı medya ara-
cılığı ile tüketicileri bu ürünler konusunda bilinçlendirmek, bu alanda faaliyet gösteren resmi
kurum ve sektör kuruluşları ile iş birliği yapmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Malatya ve bölge illerinde faaliyet gösteren arıcılık birlikleri ve diğer paydaş kuru-

luşlar ile koordineli olarak üreticiler düzeyinde eğitim programları düzenlemek. 
b) Arı yetiştiriciliği alanında mevcut modern yöntemlerin uygulanması için üreticileri

aydınlatarak üreticilerin işgücü ve mali kaynaklarını verimli kullanmalarını sağlamak, buna
ilişkin periyodik eğitim çalışmaları düzenlemek.

c) Arı hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarının sağlıklı bir şekilde çözülmesine
yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni ilaç-donanım
ve teknoloji geliştirmek, kalıntı analizleri yaparak halk sağlığını tehdit eden kimyasalların kul-
lanımını engellemek.
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ç) Arı ürünleri olan bal, polen, propolis, bal mumu, arı sütü, arı ekmeği, arı zehiri, kovan
havası, apilarrnil, ana arı larvası için sağlıklı üretim metotları geliştirmek, arı ürünlerinin or-
ganik/ekolojik tarım yoluyla elde edilmesini sağlamak.

d) Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini modern, bilimsel metotlarla araş-
tırmak için laboratuvar çalışmaları yapmak, halkı bilimsel çalışmalarla aydınlatmak ve arı ürün-
leri hakkında doğru bilgilendirme ile tüketicilerin korunmasına yardımcı olmak. 

e) Arı ve arı ürünleriyle bilimsel kapsamda çalışarak yeni ürünler ve yöntemler geliş-
tirmek.

f) Geliştirilen yeni ürün veya yöntemleri patent ve/veya faydalı model belgesi ile ko-
rumak.

g) Arı ürünlerinin analizi için laboratuvarlar oluşturmak, arı ürünleri standartlarının be-
lirlenmesinde ve analiz edilmesinde bölgesel veya ulusal referans laboratuvarı olarak görev
yapmak.

ğ) Üniversite ile diğer üniversiteler ve sektör kuruluşları arasında analizler için iş birliği
yapmak. 

h) Arı ürünlerinin tanıtımına yönelik eğitim programları düzenlemek. 
ı) Bölge arıcısının kalkınması amacıyla sözleşmeli arıcılık modeli ile arı ürünlerinin

üretilmesini sağlamak.
i) Bu modelle üretilen ürünleri kalite parametreleri açısından değerlendirmek ve/veya

Üniversite markası ile piyasaya sunmak.
j) Arı ürünleri tüketiminin yaygınlaştırılması amacıyla bu ürünleri ihtiva eden yeni ürün-

ler geliştirmek ve geliştirilen bu ürünlerin tıp, eczacılık, gıda vb. sektörlerde uygulanabilirliğini
araştırmak.

k) Apiterapide kullanımı uygun olan ürünler elde etmek ve bu ürünleri aromaterapi ve
fitoterapi gibi diğer dallar ile kombine etmek.

l) Üniversite ile üreticiler ve arıcılık konusunda çalışan yurt içindeki ve yurt dışındaki
araştırmacılar arasında ilişkiler kurmak, araştırma, uygulama, seminer, konferans, sempozyum,
kongre, kurs ve benzeri eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, bilimsel toplantılar düzen-
lemek, yapılan toplantılara katılmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle iş
birliğinde bulunmak, ulusal ve uluslararası yayınlar çıkarmak.

m) Malatya ili ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’deki yerli arı ırkı, ekotip ve hatla-
rını korumak, uygun alanlarda gen kaynakları koruma bölgeleri oluşturmak ve konuyla ilgili
çalışmalar yapmak.

n) Malatya ili ve yakın bölgelerinin arı ekotiplerini kullanarak verimli damızlık ana arı
üretmek, yöreye uyumsuz arı ırklarını saf olarak kullanmak yerine yerli gen kaynakları ile me-
lezleri üzerinde çalışmak, konuya ilişkin diğer üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile iş bir-
liği yapmak.

o) Teknik arı yetiştiriciliği için yeni yöntemler geliştirmek, modern arıcılık yöntemle-
rinin uygulanması için üreticileri aydınlatmak, üretici koşullarında verimli kaynak kullanımını
sağlamak, bu amaçla üreticilere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek.

ö) Arı ürünlerinde kalıntı analizleri yaparak halk sağlığını olumsuz etkileyen kimya-
salların kullanımını engelleyecek faaliyetlerde bulunmak.

p) Yörenin arıcılık açısından bitki  örtüsü  zenginliğini ortaya çıkaracak floristik çalış-
malar yürütmek, çiçeklenme dönemlerinin de ortaya koyulmasıyla uygun arılık alanları belir-
lemek, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak.

r) Arıcılıkta verimliliği artırmak ve var olan kaynaklardan en üst düzeyde yararlanmak
amacıyla gezginci arıcılık faaliyetlerini kontrol altına alacak programlar geliştirmek.

s) Başta yöre olmak üzere çeşitli ekolojik koşullara uygun kışlatma ve koloni idaresine
yönelik çalışmalar yürütmek, farklı iklim koşulları için uygun kovan ve arıcılık malzemeleri
araştırma-geliştirme ve üretim çalışmaları yapmak.

ş) Bitkisel üretimde arıcılığın önemini ortaya koyarak özellikle meyve üreticilerinin çi-
çeklenme dönemlerinde polinasyon faaliyetlerine ağırlık vermelerini sağlamak, seracılık faa-
liyetlerinde kullanımı yaygınlaşan diğer polinatör arılara yönelik araştırma ve üretim faaliyet-
lerinde bulunmak.
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t) Saha çalışmaları sonucunda elde edilecek üretim farklılıklarını ve arıcılığın gelişim
sürecini ortaya koyabilecek bir arıcılık müzesi oluşturmak, her yıl düzenlenecek festivallerle
kaliteli üretimi teşvik etmek, üreticileri tüketicilerle buluşturmak.

u) Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için projeler hazırlamak ve mevcut
projelere ortak olmak suretiyle yöre ve ülke arıcılığının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

ü) Merkezin amacı doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Merkezin amacına uygun bir bilim dalında

tam gün çalışan ve konusunda bilimsel deneyimi ile araştırmaları olan Üniversite öğretim üye-
leri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür
yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilme-
sini teklif edebilir.

(3) Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Mü-
dür, görevi başında olmadığı zamanlarda, Müdürün uygun gördüğü  bir müdür yardımcısı ye-
rine vekalet eder. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür ve müdür yardımcıları, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Müdür, bu Yö-
netmelikle belirlenen çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün faali-
yetlerinin gözetim ve denetiminden sorumlu olup, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde,
Merkezin işleyişi ve faaliyetleri hakkında Rektöre rapor verir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Çeşitli bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek

görevlendirilmesi için Rektöre teklif etmek.
b) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunu toplantıya

çağırmak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek.
d) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları

yapmak.
e) Merkez bünyesinde oluşturulabilecek çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek,

yürütmek, koordine etmek, denetlemek.
f) Merkezin bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Rektöre rapor sunmak, Merkezin dene-

timi ile ilgili gerekli tedbirleri almak.
ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin amacına

uygun çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.
Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Ku-
rulundan görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplan-
tılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisiyle
Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yoklu-
ğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygu-

lanmasını sağlamak.
b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
c) Müdür tarafından sunulan bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün

onayına sunmak.
ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek,

karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
f) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları,

vakıf ve derneklerle iş birliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardım-
laşmayı gerçekleştirmek.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında çalışmaları olan öğretim elemanları ve istekleri halinde, arıcılığın geliştirilmesine kat-
kıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan
araştırmacılar arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için görevlen-
dirilen kişilerden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur.
(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır ve tavsiye

niteliğinde kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranmaz.
(5) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile Üniversite dışından konu ile ilgili

kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Arıcı ve arıcılık sorunlarının çözümüne yönelik öneriler geliştirmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyet-

lerini değerlendirmek ve gelecek çalışma yılına ait program hakkında görüş bildirmek.
c) Merkezin çalışmalarına her türlü kaynak ve desteği sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü

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

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI

TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geleneksel

ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geleneksel ve Ta-

mamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez:  Malatya Turgut Özal Üniversitesi  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Malatya Turgut Özal 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) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hem koruyucu hekimlik hem de hasta-

lıkların teşhis ve tedavisi amacıyla uygulanmasını sağlamak.
b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle ilgili olarak her türlü tıbbi, teknik, eko-

nomik, hukuki ve diğer bilimsel alanlarda araştırmalar, eğitim, tanıtım ve analitik değerlendir-
meler yapmak.

c) Toplumun ve ilgili meslek mensuplarının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları
hakkında bilgi edinmesini sağlamak.

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin sadece bu alanlarda yetkilendirilmiş
hekimler tarafından uygulanmasını temin etmek için eğitimler düzenlemek.

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerinde
bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetişmesini desteklemek.

e) Başta Malatya yöresi olmak üzere diğer bölgelerde bulunan endemik tıbbi bitki türleri
olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde araştırmalar yapmak.

f) Ozon uygulaması, mezoterapi, hipnoz uygulaması, homeopati, akupunktur, fitoterapi,
osteopati, kayropraktik, proloterapi, apiterapi, larva uygulaması, kupa uygulaması, sülük uy-
gulaması, refleksoloji, müzikterapi ve benzeri ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen ge-
leneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını bilimsel yöntemlerle araştırmak, uygulamak, öğ-
retmek ve bu alanda danışmanlık hizmeti vermek.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatında izin verilmiş olan geleneksel ve tamamlayıcı

tıp yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve eğitimini vermek.
b) Dünyada kabul gören ayurveda, aromaterapi, biyoenerji gibi geleneksel ve tamam-

layıcı tıp uygulamalarını araştırarak ülkemizde uygulanabilirliğini tespit etmek.
c) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin uygulanması ve bu yöntemlerle ilgili

bilimsel çalışmalar yapmak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarları kurmak, ku-
rulmuş olanları desteklemek ve araştırmacıların kullanımına sunmak.

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini uygulayan ulusal veya uluslararası uy-
gulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirliği yapmak suretiyle birlikte uygulama,
eğitim ve araştırmalar yapmak.

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel
araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

e) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma
projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer,
panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.

f) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.
g) Öncelikle tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde olmak üzere sağlık bilimleri

alanında eğitim gören öğrencilere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tanıtmak ve
eğitim vermek, bu konularla ilgilenen öğrenci topluluklarına gerekli desteği sağlamak.

ğ) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında toplumsal bilinci artırmaya
yönelik çalışmalar yapmak.

h) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında kullanılabilecek ürün ve
cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hu-
susta ulusal ve uluslararası düzeyde gerçek veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği
yapmak.

ı) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarındaki her türlü yazılı, basılı, elektronik ve di-
jital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim,
sunu, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayımlamak.

i) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında
kullanılacak her türlü ürünün biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, klinik ve endüstriyel açı-
lardan incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak.

j) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bu-
lunmak.

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 amaçları ve faaliyet alanlarında araştırma, uygulama

ve eğitim deneyimi ve bilimsel çalışmaları bulunan ve Merkezin kuruluş amacına uygun bir
bilim dalında tam zamanlı çalışan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç
yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları
ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi Rektörün
onayı ile üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Görevinden ayrılan müdür
yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Süresi
dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardım-
cılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda, Müdürün görevlendireceği müdür
yardımcısı, Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla
bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Mü-
dür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezi yönetmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve ge-

liştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, top-

lantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu Kurula başkanlık etmek.
d) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor

sunmak.
f) Yönetimi Merkez uhdesine verilen hizmet birimlerini sevk ve idare etmek ve birim-

lerin yönetici ve hizmet personelinin seçimini, eğitimini ve istihdamını sağlamak.
g) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesin-

den Rektöre karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Merkezin kuruluş

amacına uygun bilim dallarında görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün
önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen iki üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Görevden ayrılan veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az bir defa ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı ile toplanır
ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esas-

ları belirlemek.
c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.
d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.
e) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ilkelerini belirlemek ve önerilerini karara bağlamak.
f)  Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, pa-

tent gibi haklara ait esasları, ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek.
g) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.
ğ) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma

programını görüşmek.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim

elemanları,  geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve
kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, istekleri
halinde ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için seçilen en
fazla 5 kişiden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır.
(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından

konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini de-

ğerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bu-
lunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının sorunları ve çözüm önerileri konu-
sunda görüş ve önerilerde bulunmak.

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli

birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.
(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Yönetici ve diğer

personel Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla en fazla üç yıllık süre için görev-
lendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur.
Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun ona-
yıyla birlikte belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlen-
dirilebilir.

(4) Birimler, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve
esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde
faaliyetlerini sürdürürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tara-
fından karşılanır.

Mekân, araç ve gereçler
MADDE 16 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç

ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.
(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, do-

nanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. 
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Se-
nato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KUR’AN-I KERİM

ÇALIŞMALARI VE KIRÂAT İLMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Kur’an-ı

Kerim Çalışmaları ve Kırâat İlmi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KURAM) amacına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Kur’an-ı Kerim Ça-

lışmaları ve Kırâat İlmi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yö-
netim 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Kur’an-ı Kerim Çalışmaları ve Kırâat İlmi

Uygulama ve Araştırma Merkezini (KURAM),
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı örgün İlahiyat lisans ve lisansüstü program-

lar dışında Kur’an-ı Kerim çalışmaları ve Kırâat ilmi ile ilgili her türlü eğitim, öğretim ve araş-
tırma programları düzenlemek.

b) Üniversitenin, Kur’an-ı Kerim ve Kırâat alanında faaliyetlerde bulunan ulusal ve
uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve kişilere yönelik olarak Kur’an-ı Kerim

çalışmaları ve Kırâat ilmi ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları,
çalıştaylar, kurslar, seminerler, konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek ve projeler yapmak.

b) Kur’an-ı Kerim çalışmaları ve Kırâat alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların
takibini sağlamak.

c) Kur’an-ı Kerim çalışmaları ve Kırâat alanıyla ilgili telif ve tercüme türü bilimsel ya-
yınlarda bulunmak, bu türden yayınlara akademik destek vermek.

ç) Kur’an-ı Kerim çalışmaları ve Kırâat alanında faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası
kuruluşlar ile işbirliği içinde bulunmak ve onların faaliyetlerine akademik katkı sağlamak.

d) Faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaların koordinasyonunu yapmak.
e) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaç ve faaliyetleri konusunda yeterli bilgi birikimi

olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki yıl süre ile Rektör tarafından
görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışma-
larının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin
amaç ve faaliyetleri konusunda yeterli bilgiye sahip Üniversitenin tam zamanlı öğretim ele-
manları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile gö-
revlendirilebilir. 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. Vekâlet süresi altı
ayı aşmaz. Müdürün ya da müdür yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirme süreleri altı
ayı geçmesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir.

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

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

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Üniversitenin diğer birimleri ve diğer kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlamak.
f) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yü-

rütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
g) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler

yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre protokol ve sözleşme düzenlemek.
ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
h) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
ı) İlgili mevzuatlar çerçevesinde kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;  Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin amaç ve

faaliyetleri konusunda bilgi birikimi olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanlarından
Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilecek toplam dokuz üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı
usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulundan, süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan
daha uzun süre Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine iki ayda en az bir kez olağan ve gerekli
hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından
hazırlanan gündem maddelerini görüşerek oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit olması halinde
Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üye-
nin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün gerekçeli teklifi ile Rektör tarafından
görevinden alınabilir.
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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 çalışma plan ve programlarını hazırlamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Her faaliyet dönemi sonunda Müdür tarafından hazırlanan faaliyet raporlarının dü-

zenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporları görüşüp değerlendirmek ve bir
sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek ve Rektöre sunmak.

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

e) Merkezin daha etkin çalışması için gerekli önlemleri almak.
f) Eğitim programları sonunda, ilgili birimlerce hazırlanan katılım belgesi, sertifika ve

benzeri belgelerin katılımcılara verilmesi ile ilgili esasları Senato tarafından karara bağlanmak
üzere Rektörlüğe önermek.

g) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
ğ) İlgili mevzuatlar çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar

yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim ele-
manları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt
dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,
Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

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

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

(2) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak uzmanlık alanları ve yürütülen projelere
göre yerli ve yabancı personel gerekli görüldüğünde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ça-
lıştırılabilir.

(3) Merkezin yaptığı faaliyetler kapsamında alınan her türlü demirbaş Merkezin kulla-
nımına tahsis edilir.

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

ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA

VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikolojik

Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin (NEÜPDRM) faaliyetlerine, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikolojik Danışma

ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, 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) Çalışma Birimi: Merkeze bağlı faaliyet birimini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Gönüllü çalışan: Merkezde duyulan ihtiyaç çerçevesinde belirlenen hizmetlere gö-

nüllülük ilkesine göre katkıda bulunan alanında uzman kişiyi ya da öğrenciyi,
ç) Merkez (NEÜPDRM): Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Reh-

berlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
f) Stajyer: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren, reh-

berlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji ya da klinik psikoloji ile sosyal hizmetler alanında
lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören öğrencileri,

g) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim

programlarına kayıtlı öğrencilere, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve talepler doğrul-
tusunda sivil vatandaşlara bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlara yönelik psikolojik da-
nışma ve rehberlik hizmetleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:
a) Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere

bireysel, sosyal, eğitimsel, mesleki alanlarda gelişimsel ve ilişki odaklı bireysel ve grupla psi-
kolojik danışma ve psikoterapi hizmetleri sunmak.
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b) Öğrencinin kendini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel ve akademik başarısızlık sorun-
larını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli
bir biçimde uyum sağlaması ve gelişmesi amacıyla öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik
hizmeti sunmak.

c) İhtiyaç duyan ve başvuran öğrencilere karşılaştıkları eğitsel, mesleki ve iş seçimine
ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti
sunmak.

ç) Öğrencilere sosyal destek kaynakları ve istihdam olanakları hakkında bilgi sunmak
ve onları yönlendirmek.

d) Öğrencilerin, kişiler arası iletişim becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar yap-
mak.

e) Öğrencileri riskli davranışlardan (alkol, sigara, uyuşturucu madde ve benzeri) koru-
maya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak.

f) Gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasını
sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak.

g) Üniversite bünyesinde gelişimsel, önleyici, tamamlayıcı, problem çözücü her türlü
rehberlik programlarını düzenlemek.

ğ) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.
h) Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki psikiyatri servisleri ile koordinasyon içinde

çalışarak ihtiyaç duyan ve psikolojik rahatsızlığı olan öğrenciler için sevk mekanizması oluş-
turmak ve bu öğrencileri izleme çalışmalarını yürütmek.

ı) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerekti-
ğinde müşavirlik hizmetleri vermek.

i) Yeni gelen öğrencilerin Üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon
çalışmaları yapmak.

j) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla
ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak.

k) Merkez bünyesinde toplumun ihtiyacını ve taleplerini karşılamak amacıyla psikolojik
destek, terapi ve danışmanlık hizmetleri sunmak. 

l) Psikolojik test, ölçme-değerlendirme çalışmaları yaparak raporlaştırmak.
m) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere dü-

zenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak.
n) Merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak kamu kuruluşları, özel sektör ve uluslararası

kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda uygun eğitim programları planlamak, ulusal
ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sertifika programları
düzenlemek ve sertifikalar vermek.

o) Merkezin çalışma alanında yapılmış her türlü bilimsel çalışmaları yayımlamak.
ö) Merkezin çalışma alanında yapılan her türlü ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliğe

katılmak.
p) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde

öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim desteği
sunmak, danışmanlık yapmak.

r) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik eğitim çalış-
maları yapmak.

s) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Üniversitenin psikolojik danışmanlık ve reh-
berlik hizmetleri kapsamındaki diğer etkinlikleri gerçekleştirmek.
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ş) Çocukların ve ergenlerin bilişsel, duygusal, motor becerilerini ve gelişim düzeylerini
çeşitli ölçme araçları kullanarak değerlendirmek. Bu ölçme sonuçlarına dayalı olarak psikolojik
danışma ve rehberlik hizmeti sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Bu şartlara uygun bir öğretim
elemanı bulunmadığı takdirde Müdür, Merkez bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan uzman
personel arasından görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirile-
bileceği gibi süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Merkezin faaliyet alanlarının amacı doğrultusunda yürütülmesi, denetlenmesi ve
Merkez personelinin çalışmasından Rektöre karşı sorumlu olan Müdür aşağıdaki görevleri
yapar:

a) Merkezin yılsonu çalışma raporunu Rektöre sunmak.
b) Merkezde görev yapan tam zamanlı, yarı zamanlı ve gönüllü uzman personeller ile

stajyer öğrencilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.
c) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının Merkezin amacına uygun olarak ve

koordinasyon içinde geliştirilmesini, planlanmasını, yürütülmesini ve denetimini sağlamak.
ç) Merkezde sunulan hizmetlerin; öğrencilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda

çeşitlendirilmesini, etkinliğinin artırılmasını ve planlanmasını gerçekleştirmek.
d) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştiril-

mesi konusunda ilgili diğer kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği veya

koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler belirlemek ve yürütmek.
f)  Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler ge-

liştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.
g) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin bilimsel yeterliliğini ve idari ya-

pının bu bilimsel gelişime uygun olmasını sağlamak.
ğ) Merkez çalışanlarının uyum içinde çalışmalarına ve kendilerini akademik ve mesleki

alanlarda geliştirmelerine destek olmak.
h) Merkezin çalışma alanında yapılan ve Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili tüm

ulusal/uluslararası etkinliklere katılmak.
ı) Merkez çalışanlarının eğitim-öğretim yılı içinde sundukları hizmetlerin etkinleştiril-

mesi için kendi aralarında düzenlenen haftalık vaka ve gözetim toplantıları başta olmak üzere
tüm toplantıları yıllık çalışma programı çerçevesinde düzenlemek.

i) Merkez çalışanlarının personel işlerine ilişkin işlemlerini yürütmek.
j) Merkezde görevlendirilecek uzman personel adaylarını ilgili mevzuat hükümlerine

göre seçmek ve seçilen adayları Rektörlüğe bildirmek.
k) Merkezde görev yapacak stajyer öğrencileri belirlemek.
l) Merkezdeki araştırma ve eğitim projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik planlamaları

ve uygulamaları gerçekleştirmek.
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Müdür Yardımcısı
MADDE 9 – (1) Müdür Yardımcısı; Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından Üni-

versitenin öğretim elemanları arasından üç yıllığına görevlendirilir.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Rektör tarafından

Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek toplam altı üyeden oluşur. Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim
Kurulu olağan olarak iki ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim
Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy-
ların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Yönetim Kurulu yetkilerini
uygun gördüğü ölçülerde Müdüre devredebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin personel ihtiyacını, yıllık faaliyet raporunu ve faaliyet planlarını hazırlamak

ve teklif etmek.
b) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli diğer kararları almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından Merkezin faaliyet

alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişi ve kurum temsilcileri arasından Rektör tarafından
görevlendirilecek 10 kişi ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danış-
ma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirile-
bilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle
yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile top-
lanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.

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

Çalışma birimi
MADDE 12 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak

üzere çeşitli birimler oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
GÜBRE ANALİZLERİNİN YAPTIRILACAĞI ANALİZ VE REFERANS

KURUM LABORATUVARLARI İLE ANALİZ
ÜCRETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/24)

Kimyevi gübre analiz kuruluşları
MADDE 1 – (1) 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güb-

relerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasa ve şikayet  denetimleri sırasında
alınacak olan kimyevi gübre numunelerini analiz etme konusunda; Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge
ve Analiz Merkezi Laboratuvarı/İSTANBUL, Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araş-
tırma Enstitüsü/ANKARA, Zeytincilik Araştırma İstasyonu/İZMİR, Konya Laboratuvar ve
Depoculuk Tarım, Gıda, Enerji A.Ş./KONYA, Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık
Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş./ANKARA, Proanaliz-Profesyonel Çevre Analiz La-
boratuvar Gıda Tarımsal ve Kalibrasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Martest Analiz
Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti./MARDİN, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic.
A.Ş./ÇORUM, Doktolab Tarım Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA, Deppo Lojistik Orman
Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş./İZMİR,  Agrio Laben
Gıda ve Zirai Lab. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, BSK Tarım Ürünleri Hay. Gıda San.
ve Tic. Ltd. Şti. Karatay/KONYA, Serda Toprak Tar. Su İnş. Prj. Mim. Müh. Müş. San. ve Tic.
Ltd. Şti. Macunköy/ANKARA, Başkent Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Tarımsal Danışmanlık
San. ve Tic. Ltd. Şti. Yenimahalle/ANKARA, Ahmet Naki Öztürk-A Kalite Toprak Su ve Bitki
Analiz Laboratuvarı Fevzi Çakmak Mahallesi 10443 Sokak No:1 Karatay/KONYA, MSA Ta-
rımsal Analiz Laboratuvarı Zirai Dan. Tarım Gıd. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kepez/ANTALYA,
Orbit Ekoloji Grup Lab. Hizm. San. Tic. A.Ş. Torbalı/İZMİR, Ufuk Tarım Gıda Turizm İnş.
Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayrampaşa/İSTANBUL, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi/ANKARA,  Southern Agricultural Services Tarım Ürün Analiz ve Tek. Tur. Tic. San. İth.
İhr. Laboratuvarları yetkilendirilmiştir.

Organik gübre analiz kuruluşları
MADDE 2 – (1) 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ta-

rımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik gereği
piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak olan organik gübre numunelerini analiz etme
konusunda; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi/ERZURUM, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ADANA, Çukurova Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi/ADANA, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/KONYA, Yeditepe
Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkezi Laboratuvarları/İSTANBUL, Antep Fıstığı Araştırma
Enstitüsü Şahinbey/GAZİANTEP,  Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Alata/MERSİN,
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ANTALYA, GAP Tarımsal Araştırma
Enstitüsü/ŞANLIURFA, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Me-
nemen/İZMİR, Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, Top-
rak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü/KONYA, Zeytincilik Araştırma Ensti-
tüsü/İZMİR, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ESKİŞEHİR, Manisa Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarımsal Analiz Laboratuvarı/MANİSA, Orbit Ekoloji Grup Lab.
Hizm. San. Tic. A.Ş. Torbalı/İZMİR, Konya Laboratuvar ve Depoculuk Tarım, Gıda, Enerji
A.Ş./KONYA, Proanaliz-Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tarımsal ve Kalibrasyon
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Martest Analiz Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd.
Şti./MARDİN, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM, Doktolab Tarım
Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA, Deppo Lojistik Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda
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Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş./İZMİR, Agrio Laben Gıda ve Zirai Lab. Hizm. San.
Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Biyotar Organik Tarım Orman Kimya San. ve Tic. A.Ş./ANKARA,
BSK Tarım Ürünleri Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Karatay/KONYA, Serda Toprak Tar. Su
İnş. Prj. Mim. Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Macunköy/ANKARA, Başkent Laboratuvar
Hizmetleri Gıda ve Tarımsal Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. Yenimahalle/ANKARA, Ahmet
Naki Öztürk-A Kalite Toprak Su ve Bitki Analiz Laboratuvarı Fevzi Çakmak Mahallesi 10443
Sokak No:1 Karatay/KONYA, MSA Tarımsal Analiz Laboratuvarı Zirai Dan. Tarım Gıd. İnş.
San. Tic. Ltd. Şti. Kepez/ANTALYA, Ufuk Tarım Gıda Turizm İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic.
Ltd. Şti. Bayrampaşa/İSTANBUL,  Southern Agricultural Services Tarım Ürün Analiz ve Tek.
Tur. Tic. San. İth. İhr. Laboratuvarları yetkilendirilmiştir.

Usul ve esaslar  
MADDE 3 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınacak kimyevi ve organik

gübre numunelerinin analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Bit-
kisel Üretim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile belirlenmiştir.

Kimyevi gübre referans kuruluşlar
MADDE 4 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan kimyevi gübre numu-

nelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; Türk Standardları Enstitüsü Laboratuvarları
ile bu kurumdan yeterlilik belgesi almış olan Gübretaş Gübre Fab. T.A.Ş. Körfez/KOCAELİ
Laboratuvarı referans kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Organik gübre referans kuruluşlar
MADDE 5 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan organik gübre numune-

lerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi hastalıklar yönünden Zirai Mücadele
Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, diğer parametreler yönünden de Düzen Norwest Çev-
re, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş./ANKARA ve Türk Stan-
dartları Enstitüsü Laboratuvarları referans kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Analiz ücretleri
MADDE 6 – (1)  Piyasa ve şikâyet denetimleri esnasında alınacak kimyevi ve organik

gübre numunelerinin analizi için analiz ve referans kuruluşuna Ek-1’de yer alan listede belir-
tilen ücretler üzerinden ödeme yapılır. Analiz ve referans kurumları belirlenen fiyatların altında
fiyat talep edebilirler; ancak üzerinde bir fiyat talep edemezler.

Analiz ücretlerinin ödenmesi
MADDE 7 – (1) Deney ve referans kuruluşları tarafından, analiz ücretlerine ilişkin fa-

turalar, bu Tebliğin Ek-1’inde belirlenen ücretler üzerinden ilgili Bakanlık il müdürlüğü adına
düzenlenir. Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili Bakanlık il müdürlüğüne bir üst yazı ile
teslim edilmesinden itibaren 30 gün içinde ilgili Bakanlık il müdürlüğü tarafından analiz ve
referans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilir.

Tebliğde yer alan kuruluşlarca yapılamayan analizler
MADDE 8 – (1) Analizine gerek duyulduğu halde Tebliğde yer alan kuruluşlarca analizi

yapılamayan parametrelerin analizi Tarım ve Orman İl Müdürlüklerince tercihen akredite olmak
üzere uygun görülen bir analiz kuruluşuna yaptırılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9 – (1) 25/3/2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübre

Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hak-
kında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/13) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4051 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İHALE İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

Işin Adı  : Çift kirişli vinç 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.    

 

İhale kayıt numarası  : 2019/208996 

Dosya no  : 1924466 

1-İDARENİN :  

a) Adres                                      : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No 2

                                                67090-ZONGULDAK 

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

Faks  : 0.372  251 19 00 

c) Elektronik posta adresi           :  

2- İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı   : Çift kirişli vinç: 1 adet 

b) Teslim yeri                        : Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi iş yeri sahası 

Amasra / BARTIN 

c) Teslim tarihi                      : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3- İHALENİN :  

a) Yapılacağı yer                        : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma  Dairesi Başkanlığı                       

Bülent Ecevit Caddesi No:125    -   ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati                        : 15.05.2019 Çarşamba  günü saat : 15:00 

                                                    

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı  verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1- TSE belgeleri 

4.2.2- Teknik şartname ve soru formu cevapları 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif , yerli malı teklif eden yerli  firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

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

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 15.05.2019 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.       

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

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

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

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

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

geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü  olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 4006/1-1 
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İHALE İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

T.T.K. İHTİYACI OLARAK 3.750 Kg. Flokülant ve 7.500 Lt.  Koagülant Alımı 4734 

SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 

EDİLECEKTİR. 

 

İhale kayıt numarası :  2019/206356 

1- İdarenin  

a) Adresi :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

   Satınalma Daire Başkanlığı                      

                                                         ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası 
:  Tel:0-372.259 47 94 –84   

   Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  Satinalma@ taskomuru. Gov. tr. 

2- İhale konusu işin nev’i  Malzemenin Cinsi -  Birimi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

 

1-  Flokülant (Enfloc 330 A, 

Reddfloc 5335 veya dengi) 

2- Koagülant (Enflomac 240 

FL, Reddfloc 6232 veya 

dengi) 

Kg. 

 

 

Lt. 

3.750

7.500

Toplam: 11.250

b) Teslim yeri  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri 

Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi 

 

:  Flokülant ve Koagülant 15 takvim gününde 

teknik şartnamede belirtildiği gibi teslim 

edilecektir. 

3- İhalenin    

a) Yapılacağı yer :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK   

b) Tarihi ve saati :  22.05.2019 Çarşamba saat: 15: 00 

c) Dosya no :  1917003 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, 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 sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c)  de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4- 2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler.  

4-3- Firmalar üretici firmaya ait TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası 

vereceklerdir. 

- Malzeme Güvenlik Formu (MSDS), Kimyasal analiz raporları ve  Koagülant için en az  

40 Lt., flokülant için de en az 25 Kg. numune vereceklerdir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5- 1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif genel toplamda en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı 

uygulaması yapıldıktan sonra en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli 

istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 

(yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
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5- 2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

5- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.  

6- İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 22.05.2019 Çarşamba saat: 15: 00’ a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilmeyecektir. 

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

geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

 3980/1-1 
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1 ADET TAM OTOMATİK HAM SELÜLOZ TAYİN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

ÇAYKUR İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 

 İSTANBUL 

1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 1 adet Tam Otomatik Ham Selüloz Cihazı Satınalma ve 

İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çaykur İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonu Başkanlığı /İSTANBUL adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 

edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 14:00 a kadar 

Çaykur İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – İstanbul adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’da açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8- İhale Çaykur İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü Satınalma Komisyonu 

Başkanlığında yapılacaktır. 

9- İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 4030/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 2679 ada, 1 parsel üzerindeki 191188 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 5016 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 457 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Artı Yapı Denetim A.Ş. tarafından, Ankara 14. İdare 

Mahkemesinin 2018/190 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge 

İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 13.02.2019 tarihli ve E.2018/1750-K.2019/352 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile Adalya Artı Yapı Denetim A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 

19.04.2019 tarihli ve 93446 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4007/1-1 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 

sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 

Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik” uyarınca 2 (iki) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların 

seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi 

puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak 

sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday 

arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 

sayılacaktır.) 

I - BAŞVURU ŞARTLARI 

A - GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak ( bu kısımda belirtilen bölüm mezunları yalnızca aylık brüt sözleşme ücret 

tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir), 

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 

geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip 

bulunmak , (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 

kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 

prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 

dikkate alınır), 

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında 

bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş 

ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 

olmak. 

B-ÖZEL ŞARTLAR 

1. SBP Kriterleri 

1.1. Kıdemli Yazılım Uzmanı (2 Kat) 

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir. 

1. ASP.NET Web servisleri, WCF ve ASP.NET Web API teknolojisi ile uygulama 

geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak 
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2. XML, XSL, XSL Transform konularında deneyimli olmak. 

3. ADO.NET, Microsoft Entity Framework teknolojilerinde deneyimli olmak. 

4. HTML 5, CSS, JavaScript konularında deneyimli olmak. 

5. jQuery JavaScript Framework’ü kullanımı ve jQuery JavaScript Framework’ü 

kullanarak komponent geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak. 

6. React JS teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak. 

7. Web Socket teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak. 

8. Web Farm ortamıyla uyumlu ASP.NET uygulamaları geliştirme konusunda 

deneyimli olmak. 

9. URL Rewriting teknolojisinin kullanarak uygulama geliştirme konusunda tecrübe 

sahibi olmak. 

10. Servis Tabanlı Mimariler konusunda tecrübeli olmak, Servis tabanlı uygulama ve 

altyapı tasarımı konusunda deneyimli olmak. 

11. Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak. 

12. SCRUM Metodolojisi konusunda bilgi sahibi olmak. 

13. Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım 

Senaryoları, Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process 

Management) ve BPMN (Business Process Management Notation) konularında deneyimli olmak. 
14. Microsoft .NET Platformu kullanarak Web Tabanlı Uygulama geliştirme konusunda 

en az 3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak. 

15. Microsoft .NET Platformunda C#.NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, .NET CORE 

MVC teknolojileri üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak. 

16. MSSQL veri tabanı teknolojisi üzerinde T-SQL dilini kullanarak en az 3 yıl yazılım 

geliştirme tecrübesine sahip olmak. 

17. Üniversite Elektronik Belge Yönetim Sistemi süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak. 

18. Microsoft.NET tabanlı uygulamalar ile Oracle veri tabanı teknolojisi üzerinde PL/SQL 

dilini kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak. 

19. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden 

muaf olmak tercih sebebidir. 

1.2. Web Programlama ve Görsel Tasarım Uzmanı (2 Kat) 

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir. 

1. Fakültelerin dört yıllık mühendislik bölümlerinden, ya da bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya 

da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olmak, 
2. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile büyük ölçekli özel firmaların web sayfaları tasarımı ve 

yönetimi işinde çalışmış veya bu kurumlara web sayfaları tasarımı ve hizmetleri veren firmalarda 

çalışmış olmak ve tecrübesini belgelendirmek, yaptığı çalışmaları referans olarak gösterebilecek 

ve bu konularda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak, 

3. Adobe Photoshop, Sketch, Adobe Fireworks, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, 

Adobe Dreamweaver programları ile ileri derecede tasarım ve görsel animasyon hazırlama 

konusunda tecrübeli olmak, 
4. Adobe Premiere, Adobe After Effect, Final Cut programları ile video düzenleme 

kurgulama ve hazırlama konusunda tecrübeli olmak, 
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5. Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri (tipografi, renk, denge, mizanpaj vb.) 

konusunda tecrübeli olmak, 

6. Hazır şablonlar kullanmaksızın özgün tasarım gerçekleştirilebilecek olmak, 

7. Wireframe/mockup/prototype oluşturma konusunda tecrübeli olmak, 

8. Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve ilgi 

sahibi, dünyadaki örnekleri yakından takip ederek uygulama yapabilmek, 

9. Responsive tasarım kodlarına ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

10. Web tasarım, logo ve ara yüz geliştirme, sosyal medya uygulamaları, dijital banner, 

broşür ve e-posta bülteni hazırlama konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

11. Fotoğraf ve video üzerinde renk düzenlemeleri yapmak, fotomontaj ile yeni 

kompozisyonlar oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak, 

12. SEO, Google Adwords, Google Adsense, Google Webmaster, Google Analytics ve 

Arama Motoru Optimizasyonları konularında deneyimli olmak, 

13. Sosyal Medya Yönetimi hakkında bilgi sahibi ve tecrübeli olmak, 

14. Sosyal Medya araçlarında reklam ve tanıtım kampanyaları hakkında tecrübeli olmak, 

15. CMS (İçerik Yönetim Sistemi) uygulamalarını konusunda tecrübe sahibi olmak, 

16. CMS uygulamalarına şablon ve tema oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak, 

17. HTML5, Javascript, JQuery, JSON, AngularJS, CSS3 (LESS ve SASS), Ajax, 

Bootstrap konularında ileri seviyede bilgi sahibi olmak, 

18. NET, C# ve ASP.NET Web Form, MVC konularında bilgi sahibi olmak 

II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ 

1) İstenilen Belgeler 

a) Başvuru formu ( Fotoğraflı) 

b) Özgeçmiş 

c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği 

d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), 

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 

f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 

puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.), 

g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu 

tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) 

h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, 

i) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde 

belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.) 

a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, 

b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi, 

j) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar 

başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, 

katılım/sınav sertifikası vb.) 

k) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı. 
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2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 06.05.2019 
Başvuru Bitiş Tarihi : 20.05.2019 

Başvuru Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı  

   Rektörlük Binası K:3 Maslak / İSTANBUL 

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru 

tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki 

gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin 

başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi 

halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır. 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli 

KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın 

KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde 

otuzunun (yabancı dil puanı belgesi  ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak 

hesaplanacaktır. ) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan 

başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için 

çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla 

adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi 

www.pdb.itu.edu.tr ve www.itu.edu.tr sitesinden 27.05.2019 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca 

adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV. SINAV KONULARI 

a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi 

b) Yazılım Geliştirme Dilleri (C, C#, Java, Perl) 

c) Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik ç) Bilgisayar Ağları 

d) İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux) 
e) Her pozisyon için belirtilen teknolojilerde anılan özel şartlar 

V. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 

70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. 

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100 

tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan 

başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş 

tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, 

İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.itu.edu.tr ve www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan 

edilecektir. 

VI. ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine 

göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü 

maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Ocak - Temmuz 2019 tarihleri arası 

belirlenen brüt ücret 6.372,49 TL)’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dâhilinde belirlenen 

katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında 

sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 3930/1-1 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Beykent Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Lokman Hekim Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme, Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Kur’an-ı Kerim Çalışmaları ve Kırâat İlmi

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları

ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2019/24)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
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.


