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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Konya Teknik Üniversitesinden:
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA,

GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Teknik Üniversitesi Enerji Teknolo-

jileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Araştırma,

Geliştirme ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekillerinin belirlenmesine 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 ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KTÜN-ETAGUM): Konya Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Araş-

tırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

5 Ocak 2020
PAZAR
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Enerji teknolojileri ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs

ve seminerler düzenlemek.
b) Yürütülecek programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve

kuruluşları, özel sektör ve benzer alanda çalışmalar yürütülen uluslararası kuruluşlarla ilişki-
lerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Enerji teknolojileri ile ilgili disiplinler arası çalışmaları teşvik ve organize etmek, bu
çalışmaların yürütülmesi için kullanılacak laboratuvarları oluşturmak, altyapı ve verileri sağ-
lamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Enerji teknolojileri alanında ülke genelinde yapılan çalışmaları takip etmek, enerji

teknolojilerindeki AR-GE faaliyetlerinin merkezî bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine
yardımcı olmak.

b) Enerji politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak.
c) Enerji ve çevre ilişkileri konusunda araştırmalarda bulunmak ve enerji kullanımı

kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması konusunda çalışmalar yapmak.
ç) Enerji teknolojileri konusunda dokümantasyon merkezi oluşturarak, ulusal ve ulus-

lararası kuruluşların kaynaklara erişebilmesi için olanak sağlamak.
d) Enerji teknolojileri alanında Üniversite sanayi iş birliğine yönelik doğrudan ürün

odaklı projeler geliştirmek ve birimler arası koordinasyon sağlamak.
e) Enerji teknolojileri alanında disiplinler arası çalışmaların oluşmasını ve koordinas-

yonunu sağlamak.
f) Üniversitede enerji teknolojileri konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve

yönlendirmek; ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek; ka-
muoyunu enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek.

g) Enerji teknolojileri konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
iş birliğini geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak.

ğ) Enerji teknolojileri konusunda gerekli laboratuvar ve birimleri kurmak, geliştirmek.
h) Üniversitede veya yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde, enstitülerde

ve araştırma merkezlerinde enerji teknolojileri konusunda yapılan araştırmaları izlemek, ulus-
lararası projeler üretmek, yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak.

ı) Enerji teknolojileri konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş
birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dol-
madan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürü-
tülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim
Kurulunun başkanıdır.
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(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından öne-
receği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi
başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan
fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

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

toplantılara başkanlık etmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.
e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu kurulu toplantıya çağırmak.
f) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri

faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle iş
birliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı
gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte, Üniversitenin tüm birimlerindeki

enerji teknolojileri ile ilgili alanlarda yayınları, araştırmaları, projeleri, uygulama ve deneyim-
leri bulunan öğretim elemanları arasından görevlendirilecek toplam beş öğretim elemanından
oluşur. Yönetim Kurulunun başkanlığını Müdür yapar.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye gö-
revlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir, işin gerektirdiği durumlarda
daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yöne-
tim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy
çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi

ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.
c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak

ve görevlendirmek için Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.
e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, enerji tekno-

lojileri konusunda çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve
uzmanlar arasından istekleri halinde, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen en
fazla 10 kişiden oluşur. Bu üyelerin görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim
Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Danışma
Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çok-
luğu ile alınır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda
danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Demirbaş ve ekipman
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16– (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve

diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato veya Yönetim Kurulu kararları
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
—— • ——

Konya Teknik Üniversitesinden:
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OBRUK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları 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: Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim kurulu: Merkezin Yönetim kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; obruk oluşumları, nedenleri, çözüm önerileri ile iz-

leme alanında yapılacak araştırmaların teorik ve uygulamalı çalışmalarını sürdürmek, eğitim
vermek, problemlere çözüm yolları aramak, danışmanlık hizmetleri vermek, bilimsel ve teknik
çalışma ve toplantılar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite içi ve Üniversite dışında obruk araştırmaları ve izleme çalışmaları ile ilgili

projelerde ihtiyaç duyulan teknik ve bilimsel araştırmaları gerçekleştirmek, akademik çalışma
ve eğitim yapmak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

b) Obruk oluşumları, nedenleri, çözüm önerileri ve izleme ile ilgili alanlarda araştırma
ve uygulamaya yönelik yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

c) Obruklarla ilgili bölge ve ülke kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak bilimsel
ve teknolojik araştırmaları gerçekleştirmek.

ç) Amaca uygun ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sergi ve kurslar düzenlemek.
d) Obruklarla ilgili toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

versite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten
Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından
iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün
görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı
zamanlarda müdür yardımcılarından birine, müdür yardımcılarının bulunmaması halinde Yö-
netim Kurulu üyelerinden en kıdemli olandan başlamak üzere birine vekâlet bırakır. Vekâlet
altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak.
c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek ve denetlemek.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer yerli ve yabancı kuruluşlarla

iş birliği yapmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak.
e) Merkezin personel ihtiyacı ile ilgili teklifleri Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektörün onayına sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile müdür yardımcıları dahil yedi kişiden

oluşur. Diğer dört üye; öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görev-
lendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle bo-
şalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.
Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine, ayda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunlu-
ğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.
c) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
ç) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanları Merkez faaliyetlerine katkı sağlayacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurtdışından uz-
manlar arasından belirlenen üyelerden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Konya Teknik Üniver-
sitesi, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Konya Ovası Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi (KOP-BKİ), Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karapınar İlçe Beledi-
yesini temsilen en fazla 18 kişiden oluşur ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki
yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle
görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye
görevlendirilir. Danışma Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile yılda en az bir kere toplanarak
karar alır. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulunun 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 bulun-

mak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Konya Teknik Üniversitesinden:
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA, UZAY VE HAVACILIK

TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Teknik Üniversitesi Savunma, Uzay

ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Teknik Üniversitesi Savunma, Uzay ve Ha-

vacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerinin belirlenmesine iliş-
kin 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: Konya Teknik Üniversitesi Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Konya Teknik 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) Savunma, uzay ve havacılık teknolojileri konusunda ulusal hedeflere ulaşmak ve bu

hedeflere ulaşırken teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığı en aza indirgemek ve geliştirilecek
özgün teknolojilerle ulusal teknolojik ve bilimsel gelişimi destekleyecek bir uzmanlık ve tek-
noloji merkezi olmak.

b) Savunma, uzay ve havacılık teknolojileri konusunda araştırma, inceleme, geliştirme,
uygulama yaparak savunma sanayinin gelişimine katkıda bulunmak, deneyimli araştırmacıların
çalışmalarına destek olmak, yeni araştırmacıların yetişmesini sağlamak.

c) İlgili merkezler, üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri oluşturarak dene-
yimli araştırmacıları bir araya getirmek, disiplinler arası çalışmaları koordine etmek.

ç) Ulusal ve uluslararası projelere katılarak Merkezin altyapısını güçlendirmek.
d) Savunma sanayinin teknolojik gelişimine katkıda bulunmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Savunma, uzay ve havacılık teknolojileri konusunda araştırma, inceleme, geliştirme,

uygulama yapmak, faydalı model ve patentli ürün geliştirmek.
b) Savunma, uzay ve havacılık teknolojileri konusunda disiplinler arası yüksek lisans

ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, araştırma konuları önermek.
c) Savunma, uzay ve havacılık teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak çözümlere

yönelik çalışmalar yapmak.
ç) Savunma, uzay ve havacılık teknolojileri ile ilgili konularda savunma sanayi pay-

daşları ile işbirliği sağlamak, çözüm üretmek ve mevzuatın öngördüğü sınırda danışmanlık hiz-
metleri vermek.

d) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin faaliyet
alanlarına yönelik projeler hazırlamak.

e) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, çalıştaylar,
kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağla-
mak.

f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları
rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda sunmak.

g) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları
yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında akademik birikimi olan Üni-

versitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görev-
lendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli
olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün, Yönetim Kurulunda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından
önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendi-
rilir. Müdür yardımcıları Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında
bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan
fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yar-
dımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

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

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma prog-
ramını bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamak.
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ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını, yıllık
bütçe önerisi raporunu hazırlamak ve raporların Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını ta-
kiben Rektöre sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık
etmek.

e) Yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amacına uygun
proje ve karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmek.

f) Merkezin yıllık bütçesi ve eylem planında yıl içinde yapılacak değişiklikleri Yönetim
Kurulunun onayına sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile tam zamanlı olarak

görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek ki-
şiler olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl
süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan, gerektiğinde olağanüstü olacak şekilde
Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katı-
lanların oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu tutanakları Yönetim Kurulu kararı ile Danışma
Kurulu üyelerinin incelemesine sunulabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar

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

lamak ve Rektöre sunmak.
c) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlamak.
ç) Araştırma, yayın, eğitim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
d) Merkezin çalışmaları için gerekli bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları kur-

mak, görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve görev-

lendirilen, Merkezin faaliyet alanlarındaki çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, Üni-
versite öğretim elemanları, diğer kurum ve kuruluşların yöneticileri veya araştırmacıları ile ba-
ğımsız araştırmacılardan olmak üzere en çok yedi kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan, gerektiğinde olağanüstü olacak şekilde
Müdürün daveti üzerine toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz. Kararlar top-
lantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi ve deneyimlerini aktarmak,

önerilerde bulunmak.
c) Merkezin teknik, idari ve mali konularda yeterlilik sağlaması amacına uygun olarak

gerekli işbirliklerinin oluşturulmasını önermek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu, araştırma ve Merkez faaliyetlerini daha hızlı ve

verimli yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Çalışma grupları üyeleri Üniversitenin ilgili bölümlerindeki tam zamanlı öğretim

elemanları arasından gönüllü adaylardan seçilir. Çalışma grubu üyeleri adaylar içerisinden Yö-

netim Kurulunun onayı alınarak belirlenir.

(3) Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının çalışmalarını değerlendirir.

Merkezin gelirleri

MADDE 15 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler.

b) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yardım ve bağışlar.

c) Merkez faaliyetleri kapsamında Üniversite Döner Sermaye esaslarına göre elde edilen

gelirler.

ç) Yurtiçi ve yurtdışı araştırma, geliştirme, uygulama, eğitim ve danışmanlık projele-

rinden sağlanan gelirler.

d) Diğer gelirler.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili mev-

zuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde

kullanılır.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca veya sözleşmeli personel çalıştırma

mevzuatı çerçevesinde Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REJENERATİF TIP UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rejeneratif Tıp

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rejeneratif Tıp Uygu-

lama 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: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rejeneratif Tıp Uygulama ve Araştırma Mer-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Rejeneratif tıp, biyomalzemeler ve doku mühendisliği, biyoteknoloji ve yapay or-

ganlar alanında ileri seviyede bir araştırma altyapısı kurmak.
b) (a) bendinde yer alan alanlarda farklı disiplinlerdeki bilgilerin birleşimi sonucu yük-

sek düzeyde araştırmalar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.
c) Üniversiteler ve sanayi kuruluşlarının yükseköğrenim düzeyinde ihtiyacı olan uzman

araştırmacılar yetiştirmek.
ç) Biyomedikal ve tıbbi ürün pazarının talepleri doğrultusunda özgün ürün ve tasarım

geliştirme için sanayi-üniversite iş birliğinin oluşturulması, ürünlerin yurtta üretilmesinin teşvik
edilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması.

d) Türkiye’nin sanayici ve girişimcilerinin ileri teknolojilere dayalı her türlü ürün, süreç
ve malzeme bilgisi ihtiyaçlarına cevap verebilmek için danışmanlık yapmak.

e) Aynı alanlarda çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışı araştırma birimleri arasında bi-
limsel, teknolojik ve eğitsel alanlarda iş birliğini oluşturmak.
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f) Merkez imkânlarını kullanarak yüksek lisans/doktora öğrencilerinin bilimsel-tekno-
lojik çalışmalar yapmasını sağlamak ve bu öğrencileri eğitmek, yönlendirmek, yetiştirmek, ya-
pılan araştırmaları teşvik etmek ve önerilerde bulunmak.

g) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara seminer, konferans, kongre ve sem-
pozyum gibi eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve teknik hizmet vermek.

ğ) Daha geniş bir araştırmacı kitlesine hizmet vermek üzere farklı kampüs veya araş-
tırma hastanelerinde merkeze bağlı alt birimler açarak yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurum
ve kuruluşları ile özel kuruluşlara alanında ücretli veya ücretsiz Ar-Ge, eğitim, test, analiz ve
danışmanlık hizmet vermek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Rejeneratif tıp, biyomalzemeler, doku mühendisliği, biyoteknoloji ve yapay organlar

ile ilgili sorunları incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, destek-
lemek, konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruluşlara önerilerde
bulunmak.

b) Rejeneratif tıp, biyomalzemeler, doku mühendisliği ve biyoteknolojiyle ilgili çalış-
malara ve aynı zamanda ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, karşılıklı
bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak.

c) Rejeneratif tıp, biyomalzemeler, doku mühendisliği, biyoteknoloji ve yapay organlar
eğitimi ile ilgili program yapmak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar
yapmak, eğitim faaliyetleri yürütmek, koordinasyon ve araştırmalar yapmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre rejeneratif tıp, biyomalzemeler, doku
mühendisliği, biyoteknoloji ve yapay organlar konularında danışmanlık, tasarım, üretim, ona-
rım, bakım ve benzeri hizmetler sunmak.

d) Doku mühendisliği teknolojileri uygulamalarını araştırmak ve geliştirmek.
e) Yapay doku ve organlar üzerine araştırma yapmak, sonuçlarını ürün olarak biyome-

dikal endüstrisine sunmak.
f) Doku mühendisliği, hücre terapileri, yapay doku ve organ araştırmaları yapmak.
g) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışındaki ve yurt içindeki dergilerde

yayımlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.
ğ) Gerektiğinde farklı kampüs veya araştırma hastanelerinde merkeze bağlı alt birimler

açmak.
h) İlgi alanına giren konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ve il-

gili diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kısa ya da uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman
göndermek ya da bu amaçla gönderilenleri kabul etmek.

ı) Araştırma, geliştirme, test, analiz, eğitim, laboratuvar ve cihaz kiralama ve danış-
manlık hizmetlerini vermek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan, öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından dört yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-
rumludur.
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(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün ken-
dilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının
da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından
birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi ve bağlı alt birimleri yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkezin ve bağlı alt birimlerin yürüteceği kurs, seminer, eğitim, test, analiz ve ben-

zeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.
c) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait

esasları, gelir ve giderlerin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belir-
lemek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna baş-
kanlık etmek toplantı ve gündemini oluşturmak, alınan kararları uygulamak.

d) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
e) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak.
f) Merkezin çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.
g) Merkeze bağlı yeni alt birimlerin açılmasını teklif etmek, organize etmek ve yönet-

mek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile altı öğretim elemanıyla birlikte toplam

yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından dört yıl süre ile görevlendirilir.
Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

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

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

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

sunmak.
e) Merkezin yürüteceği kurs, seminer, eğitim, test, analiz ve benzeri faaliyetlerle ilgili

tavsiye kararları almak.
f) Merkezce yürütülen faaliyetlerin, hizmetlerin, gelir ve giderlerin dağılış ve kullanılış

şekillerinin ilgili mevzuata uygun olarak yapıldığını denetlemek ve tavsiye kararları almak.
g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma raporunu hazırlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzman-
lar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlen-
dirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
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(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 Kurulunun 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 bulun-

mak.
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

Sorumlu yönetici
MADDE 14 – (1) Sorumlu yöneticinin görevleri şunlardır:
a) Müdüre veya vekiline bağlı olarak sorumlu olduğu birimin sağlıklı olarak işletimini

gerçekleştirmek. 
b) İlgili birimde ideal çalışma ortamının sağlanması ve her türlü gereksinimin belirlen-

mesi ve bunların karşılanması için Müdüre bildirimde bulunmak.
c) Araştırıcının hizmetine sunulan birim olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak,

eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.
ç) Sorumlu olduğu birimin işleyişi, durumu, bilançosu ve yürütülen çalışmalar hakkında

Müdüre ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek.
d) Birimiyle ilgili konularda Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak ve

toplanması için gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.
e) Birimle ilgili kayıt ve defterleri muhafaza etmek ve istenildiği takdirde ilgili bilgi ve

belgeleri ilgililere, Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Birimdeki laboratuvar ve diğer alanların kontrolünü, takibini ve işleyişini sağlamak.
g) Birim çalışanlarının nöbet çizelgesini, izin takiplerini yapmak ve gerektiğinde Mü-

düre ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek.
(2)  Sorumlu yönetici bu Yönetmelik dışında kalan iş ve işlemlerde Müdüre karşı so-

rumludur.
Çalışma grupları ve uygulama birimleri
MADDE 15 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek ve ve-

rimliliğini arttırmak üzere Müdürün ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla ça-
lışma grupları ve uygulama birimleri oluşturulabilir. Çalışma gruplarının başkan ve üyeleri,
Müdürün ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 54 

—— • —— 
Konya 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 87 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
1.000 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
                                                         RİZE 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 16.000.000 adet 1.000 Gr. Tiryaki çay poşeti, %20 artar 

- azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık  
ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı, RİZE  adresinden 120,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.01.2020 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İstekliler ihale konusu malın en az yarısına olmak koşulu ile kısmi teklif verebilirler. 
9-  İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
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.  11728/1-1 

—— • —— 
 

100 GR. RIZE TURIST ÇAYI BASKILI BOBIN SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
                                                          RİZE 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 12.000 Kg. 100 Gr. Rize Turist çayı baskılı bobin, %20 

artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında 
açık  ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı, RİZE/Merkez  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 20.01.2020 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 
açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale kısmi teklife kapalıdır. 
9-  İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
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.  11847/1-1 
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MEVCUT REKLAM ÜNİTELERİ REKLAM AMAÇLI KULLANILMAK ÜZERE 
3 (ÜÇ) YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR 

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1._Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde 

bulunan Belediyeye ait aşağıda belirtilen mevcut Reklam Üniteleri reklam amaçlı kullanılmak 
üzere, 2886  Sayılı  Devlet  İhale  Kanunu’nun  36 'ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 3 
(üç) yıl süreliğine kiraya verilecektir. 

İlçe 
Durak 

(Raketli) Raket Billboard Megalight 
Reklam 
Kulesi Megaboard 

Efeler 54 - 50 5 3 - 
Didim 30 23 186 3 - - 
Kuşadası 41 44 76 8 7 2 
GENEL 
TOPLAM 

125 67 312 16 10 2 

Adresleri Şartnameye ekli listede (EK-1) gösterilmiştir. 
2._İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36 'ncı maddesine göre Kapalı Teklif 

Usulü ile 22/01/2020 Çarşamba günü saat:12:00'de, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 
adresindeki, Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 6.Katında bulunan Encümen 
Toplantı Salonunda, İhale Komisyonu (Encümen) tarafından yapılacaktır. 

3._İhale konusu işin 1 (bir) yıllık tahmini bedeli (KDV hariç) 2.200.000,00 TL 
(İkimilyonikiyüzbin) 'dir. Geçici teminat tahmini bedelin % 3'ü olan 66.000,00 TL (altmışaltıbin) 
'dir. Kesin Teminatı ise ihale bedelinin % 6 'sıdır. 

4._Yıllık kira bedelleri peşinen ve defaten ödenecektir. 
5._İşin süresi, İdarece yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yıldır. 
6._İstekliler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 'nci maddesine göre 

hazırlayacakları teklif zarflarını, 22/01/2020 Çarşamba günü saat:12.00'ye kadar Güzelhisar 
Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 
6.katındaki Encümen toplantı salonunda, İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına sıra numaralı 
alındı belgesi karşılığında vermeleri gerekmektedir. 

7. İstekliler, ihaleye ilişkin şartname ve eklerini Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet 
Caddesi No:40 adresindeki ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan Emlak 
ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görebilir 
veya 250,00 TL karşılığında alabilirler. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 250,00 TL'nin 
ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamaz. 

8. İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 
kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 
A.1. İkametgâh Belgesi, 
A.2. Nüfus Kayıt Örneği, 
B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 
B.1. İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir Makamdan alınmış 
Tüzel Kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 
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B.2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ 
tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve Dernekler için Dernek Tüzüğünün 
onaylı sureti. 

C) ORTAK BELGELER: 
C.1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26.maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici 

Teminat Belgesi, 
C.2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi, 
C.3. İstekliler tarafından onaylı "İdari Şartname", 
C.4. Aydın Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca onaylanacak 

Kira/ Tahakkuk etmiş veya kesinleşmiş Ecrimisil/İşgaliye/İlan ve Reklam borcu olmadığına dair 
belge, 

C.5. İhale tarihinden önce Açık Hava Reklam İşletmeciliği alanında en az 3 (üç) yıl 
süreyle bir sözleşmeye dayalı olarak fiilen faaliyet deneyimini gösteren Mahalli İdarelerden 
alınmış belge, 

C.6. Son 3 (üç) yıla ait ciro ortalamasının 2.000.000,00 TL'nin altına düşmediğine dair 
bilgileri teyit eden yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosunu 
(hesap dönemine ait bilançonun kurumlar vergisi beyanname zamanının gelmemesi nedeniyle 
kesinleşmediği durumlarda, yılın son dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile eki olan gelir 
tablosunu) gösterir belge, 

C.7. Ödenmiş Sermayesinin en az 5.000.000,00 TL olduğuna ilişkin Ticaret ve Sanayi 
Odası veya Mali Müşavir onaylı belge, 

C.8. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı 
belge, 

C.9. Vergi Dairesine borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge, 
C.10. Şartname alındığına ilişkin makbuz. 
D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak 

girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki 
esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

E) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü 
belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti 
Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması 
gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından 
tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir. 

9. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya 
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih 
edilir. 

10. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil 
göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

11. İhale Komisyonu olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeni, ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

12. İş bu İlan 12 maddeden ibarettir. 
 11849/1-1 
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DÜZELTME İLANI  
Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden: 
28.12.2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ihale 

ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
 

İhale Kayıt Tarih/İlan Numarası 28.12.2019/30992-11623-1-1 
Açıklama  Aşağıda bilgileri bulunan taşınmazın İhale İlan 

Metninde düzeltme yapılmıştır 
1- İDARENİN 

Adresi Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 Taksim-
Beyoğlu-İstanbul 

Telefon ve Faks Numarası 0212 251 88 10 (7250) - 0212 243 64 59 
Elektronik Posta Adresi  İstanbul@vgm.gov.tr. 
 
İhale Konusu İşin Adı 

İstanbul-Esenyurt İlçesi, 701 ada, 1 parselde kayıtlı 
taşınmazın “Arsa” vasıflı 15 Yıl Süreli Restorasyon 
veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi. 

Düzeltmeye Konu Maddeler Eski 
Hali Düzeltmeye Konu Maddeler Yeni Hali  

 
-Sözleşme esnasında şirket sahibi 
ve/veya hisse çoğunluğuna sahip 
ortaklardan şahsi kefalet alınacaktır. 

-Sözleşme esnasında şirket sahibi ve/veya hisse 
çoğunluğuna sahip ortaklardan şahsi kefalet alınacaktır. 
(Kamu kurum ve kuruluşları ile bu kuruluşların 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu 
şirketleri, Genel Müdürlük ve Mazbut Vakıfların birlikte 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu 
şirketlerde aranmayacaktır.) 

İLAN OLUNUR 92/1-1 
—— • —— 

DÜZELTME İLANI  
Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden: 
30.12.2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ihale 

ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
İhale Kayıt Tarih/Sayı ve Numarası 30.12.2019/30994-11625/1-1 

Açıklama  Aşağıda bilgileri bulunan taşınmazın İhale İlan 
Metninde düzeltme yapılmıştır 

1- İDARENİN 
Adresi Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 Taksim-

Beyoğlu-İstanbul 
Telefon ve Faks Numarası 0212 251 88 10 (7250) - 0212 243 64 59 
Elektronik Posta Adresi  İstanbul@vgm.gov.tr. 
 
İhale Konusu İşin Adı 
 

İstanbul-Fatih İlçesi, 409 ada, 2 parselde kayıtlı 
taşınmazın (Altında Mağaza ve Bodrumu Olan Kagir 
Han) 35 Yıl Süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı 
Kiralanması İşi. 

Düzeltmeye Konu Maddeler Eski 
Hali  Düzeltmeye Konu Maddeler Yeni Hali  

 
-Sözleşme esnasında şirket sahibi 
ve/veya hisse çoğunluğuna sahip 
ortaklardan şahsi kefalet alınacaktır. 

-Sözleşme esnasında şirket sahibi ve/veya hisse 
çoğunluğuna sahip ortaklardan şahsi kefalet alınacaktır. 
(Kamu kurum ve kuruluşları ile bu kuruluşların 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu 
şirketleri, Genel Müdürlük ve Mazbut Vakıfların birlikte 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu 
şirketlerde aranmayacaktır.) 

Eski İlan Tarihi/Saati: 
27.01.2020/14:00 

Yeni İlan Tarihi/Saati: 28.01.2020/16:00 

İLAN OLUNUR 93/1-1 



Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2020 – Sayı : 30999 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 
 
Devrekani Asliye Hukuk Mahkemesinin 1973/270 Esas, 1977/43 Karar sayılı 

dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan 
Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 45/1-1 
—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 27.12.2019 Karar No: 7394  
ŞİRKETİN : 
  ● TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü                       
  ● MERKEZİ VE     
  ● TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:10 
   06530 Çankaya/ANKARA 
  ● MÜRACAAT TARİHİ : 16.09.2019 
RUHSATIN: 
  ● KONUSU : Süre uzatımı 
  ● PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/L46-d1, d2, d3 
  ● YÜZÖLÇÜMÜ : 44.851 hektar 
  ● BÖLGESİ : Kara 
  ● KAPSADIĞI İLLERİ : Batman, Diyarbakır  
  ● VERİLİŞ TARİHİ : 20.11.2014 
TALEP:  
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, illeri, 

yüzölçümü ve pafta numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin 20.11.2019 tarihinden 
itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl 
süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli 
ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin 
belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, AR/TPO/K/L46-d1, d2, d3 pafta 
numaralı petrol arama ruhsatının süresinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin 
altıncı fıkrası gereğince, 20.11.2019 tarihinden 20.11.2021 tarihine kadar iki yıl süreyle 
uzatılmasına karar verilmiştir. 1/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Konya Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Konya Teknik Üniversitesi Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rejeneratif Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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