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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE 

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2019 tarihli ve 30726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ve 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-
kilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Yönetim Ku-
rulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı,  üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul mü-
dürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Ku-

rumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesinin yönetimi,

işleyişi, akademik organları ve bu organların görevleri ile mali konulara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,

akademik organları ve bu organların görevleri ile mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
135 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Başkan vekili: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan vekillerini,
c) Dekan: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
ç) Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakülte,

enstitü ve yüksekokulların kurullarını,
d) Fakülte/enstitü/yüksekokul sekreteri: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakülte,

enstitü ve yüksekokulların sekreterlerini,
e) Fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı

fakülte, enstitü ve yüksekokulların yönetim kurullarını,
f) Genel Sekreter: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreterini,
g) Müdür: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı enstitü, yüksekokul, meslek yüksek-

okulu ile uygulama ve araştırma merkezi müdürlerini,
ğ) Mütevelli Heyet: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
h) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
j) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
k) Vakıf/Kurucu Vakıf: Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfını,
l) Vakıf Yönetim Kurulu: Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı Yöne-

tim Kurulunu,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/3/2019 30726

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                               22 Kasım 2020 – Sayı : 31312



İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet ve Görevleri

Mütevelli Heyet
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, en yüksek karar organıdır ve Üniversitenin tüzel ki-

şiliğini temsil eder.
(2) Mütevelli Heyet; Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi yük-

seköğrenim görmüş adaylar arasından, dört yıl süre ile Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilen
en az yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Seçilen üyeler Başkan tara-
fından YÖK’e bildirilir.

(3) Vakıf Yönetim Kurulu ile Mütevelli Heyet üyeleri ve bunların birinci derece kan ve
sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı Mütevelli Heyetin yedi
üyeden oluşması halinde ikiyi, yediden fazla üyeden oluşması halinde ise toplam Mütevelli
Heyet üye sayısının üçte birini geçemez. 

(4) Mütevelli Heyetin üye sayısı, üyelerde aranacak diğer nitelikler, seçime ilişkin usul
ve esaslar ile seçilen veya ayrılan Başkan ve üyeler en geç bir ay içinde YÖK’e bildirilir.

(5) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, üniversitelerinden gerekli
izinin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilir.

(6) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesidir. Ancak kendisi ile ilgili konularda toplan-
tılara katılamaz. Rektör, Başkan veya Başkan vekili olarak seçilemez. Rektör dışındaki Üni-
versite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

(7) Mütevelli Heyet üye sayısı Kurucu Vakıf tarafından belirlenir. Mütevelli Heyet üye-
leri Kurucu Vakıf tarafından süresi bitmeden görevden alınabilir.

(8) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli
Heyet üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda
onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde
yer alan Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Başkan ve üyelere
bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılmaz.

(9) Mütevelli Heyet kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve iki başkan vekili
seçebilir. Süreleri biten Başkan ve Başkan vekilleri yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyet yılda
en az iki defa toplanır. Mütevelli Heyet, ihtiyaç olduğunda Başkanın daveti ile toplanabilir.
Mütevelli Heyetin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Mütevelli Heyet
kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul ve ret şeklinde
verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır. Toplantıya gerekli görüldüğü hallerde, oy hakları olmadan rektör yar-
dımcıları, dekanlar, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürleri, Genel Sekreter,
uzmanlar ve diğer görevliler çağırılabilir.

(10) Mütevelli Heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak Başkan
ve üyeler tarafından imzalanır.

Mütevelli Heyetin görevleri
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
a) Üniversite tüzel kişiliğini temsil etmek.
b) Başkanı seçmek.
c) Üniversite çalışmalarının işleyişini ve yönetimini sağlayan ilke, politika ve plânları

belirlemek.
ç) Üniversite ile ilgili düzenleyici işlemleri kabul etmek ve uygulanmasını sağlamak.
d) Cumhurbaşkanı tarafından atanmak üzere Rektör önerisinde bulunmak.
e) Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek, bağışları kabul veya ret etmek

ve yeni kaynak oluşturulmasını sağlamak.
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f) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin
atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak.

g) Öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarını, ödeme şekil ve zamanını belirlemek.
ğ) Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler tarafından yürütülecek kurs, seminer, pro-

je, danışmanlık ve benzeri hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin alınma şekil ve zamanlarını,
ilgili birimlerin görüşlerini de alarak belirlemek.

h) Üniversiteye alınması YÖK tarafından önerilen öğrenci sayılarını, yabancı uyruklu
öğrenci sayılarını, burslu kontenjanları ve verilecek burs miktarlarını, Üniversitenin ilgili or-
ganlarının da görüşlerini alarak belirlemek.

ı) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, işletmeler kurulmasına ve
kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılma-
sına ilişkin kararlar almak, ilgili kurumlarla ortak projeler yapmak, yeni projeler üretmek veya
bu konuda uzman kişi ve kuruluşlara projeler hazırlatmak.

i) Yurt içinde ve yurt dışında üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak iş birliği ilkelerini
belirlemek, işleyişini sağlamak ve iş birliğine ilişkin YÖK’ün onayına sunulacak anlaşma ve
protokolleri onaylamak.

j) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlara ilişkin Senato kararlarını onay-
lamak.

k) YÖK tarafından yapılacak denetimlere ait raporları değerlendirip gerekli önlemlere
ilişkin kararlar almak.

l) Rektörlüğün boşalması halinde, YÖK’ün olumlu görüşü üzerine, en çok altı ay için,
uygun görülecek bir rektör yardımcısının Rektör vekili olarak atanması için öneride bulun-
mak.

m) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yap-
mak.

(2) Mütevelli Heyet, uygun gördüğü ölçüde, yetkilerinden bir kısmını Üniversite yö-
neticilerine devredebilir.

Başkan ve başkan vekili
MADDE 7 – (1) Başkan; Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil

eder ve Mütevelli Heyetin bütün yetkilerini kullanır. Mütevelli Heyet üyeleri, kendi içinden
en fazla dört yıl için bir Başkan seçer. Süresi dolan Başkan yeniden seçilebilir. Başkan; Üni-
versitenin harcama yetkilisi (ita amiri) olup, bu yetkisini uygun görülen ölçüde gerektiğinde
vekillerine, Rektöre, rektör yardımcılarına, dekanlara, enstitü ve yüksekokul müdürlerine, Ge-
nel Sekretere devredebilir. Başkan, Üniversite organlarının çalışmalarını ve performanslarını
izleyip gerekli gördüğü konularda izlenimlerini ve yapılan çalışmaların sonuçlarını Mütevelli
Heyete belirli dönemlerde bildirir.

(2) Başkan görev başında olmadığı sürelerde Başkan vekillerinden birisini yerine ve-
kâlet etmek üzere görevlendirir.

Başkanın görevleri
MADDE 8 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:
a) Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.
b) Mütevelli Heyeti temsil etmek.
c) Üniversitenin harcama yetkilisi (ita amiri) görevini yapmak.
ç) Mütevelli Heyet toplantılarının gündeminin hazırlanmasını sağlamak ve bu toplan-

tılara başkanlık etmek.
d) Gündeme ilişkin konularda Mütevelli Heyet üyelerine uygun gördüğü görevleri ver-

mek.
e) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanlarıyla diğer personelin

atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını Mütevelli Heyet adına onaylamak.
f) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
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Başkan vekilinin görevleri
MADDE 9 – (1) Başkan vekili, ilgili mevzuat hükümleriyle verilen görevler ile Başkan

tarafından verilen görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik ve İdari Organlar, Yöneticiler ve Görevleri

Rektör
MADDE 10 – (1) Rektör, ilgili mevzuat hükümlerine göre Cumhurbaşkanı tarafından

atanır. Rektör, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Rektörün yaş haddi 67 (altmışyedi)
yaştır. Ancak Rektör yaş haddi dolmadan atanmış ise görev süresi bitinceye kadar yaş haddi
aranmaz. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profe-
sörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla rektör
yardımcısı olarak seçer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine
vekil bırakır. Rektör, görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında YÖK’e bilgi verir. Gö-
reve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır.

Rektörün görevleri
MADDE 11 – (1) Üniversitenin ve bağlı birimlerinin bilimsel ve idari gözetim ve de-

netimlerinin yapılmasından ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasından, takip ve kontrol
edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından birinci derecede yetkili ve sorumlu olan Rektörün
görevleri şunlardır:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını
uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye
bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Üniversitede eğitim-öğretimin kalite ve standartlarının belirlenmesi ve uygulanması
konusunda gerekli önlemleri almak, her öğretim yılı sonunda bölüm başkanlarınca dekanlara
ve yüksekokul müdürlerine, onlar tarafından da Rektörlüğe sunulacak eğitim-öğretim ve araş-
tırma faaliyetleriyle gelecek yılın çalışma planlarına ilişkin raporları değerlendirip gereğini
yapmak, akademisyenler ve diğer personelin sözleşmelerini imzalamak ve feshetmek. 

c) YÖK tarafından yapılan denetimlere ait rapor suretleri ve raporda yerine getirilmesi
istenen hususları, bunlar için alınan önlemler ile yapılan çalışmaları yerine getirmek ve Müte-
velli Heyete bildirmek.

ç) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bi-
limsel araştırma ve yayım faaliyetlerini denetlemek ve bunlar hakkında Mütevelli Heyete bilgi
vermek.

d) Üniversitenin akademik ve idari personel ihtiyaçlarıyla yatırım ihtiyaç ve program-
larını, ilgili birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan
sonra hazırlayıp Mütevelli Heyete sunmak.

e) Gerekli görülen hallerde öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini
değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek.

f) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
yapmak.

g) Mütevelli Heyet toplantılarına katılmak.
ğ) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Rektör yardımcıları ve görevleri
MADDE 12 – (1) Rektör, kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı pro-

fesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.
(2) Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görev süresi sona erer. Rektör

gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir.
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Senato ve görevleri
MADDE 13 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü

ve yüksekokul müdürleri ve her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim
üyesinden oluşur. Senato; her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa
toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Senatonun
raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

(2) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Senato toplantılarına Öğrenci
Konseyi Başkanı da davet edilebilir.

(3) Senato, Üniversitenin akademik organı olup görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları

hakkında karar almak.
b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya

görüş bildirmek.
c) Rektörün onayından sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan

Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
ç) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağ-

lamak.
d) Fakülte kurullarının bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar hakkındaki

önerilerini karara bağlayarak Mütevelli Heyet onayına sunmak. 
e) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına

yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
f) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
g) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer görevleri yapmak.
Üniversite Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ile

Üniversiteye bağlı öğretim birimlerini ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından
dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

(2) Rektör, gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yar-
dımcıları oy hakkı olmadan Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Öğrenci Konseyi Başkanı da
Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına davet edilebilir.

(4) Üniversite Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.
(5) Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup aşa-

ğıdaki görevleri yapar:
a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen

plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek.
b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; Üniversiteye bağlı birim-

lerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını kendi önerileri ile birlikte Mütevelli Heyetine
sunmak.

c) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak. 
ç) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları

inceleyerek kesin karara bağlamak.
d) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer görevleri yapmak.
İdari birimler, genel sekreter ve görevleri 
MADDE 15 – (1) Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter

Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları,
Rektör tarafından atanır ve aynı usulle görevden alınır.
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(2) Genel Sekreter, idari teşkilatın başıdır ve bu teşkilâtın çalışmasından Rektöre ve
Mütevelli Heyete karşı sorumludur. Genel Sekreter, idari teşkilatın başı olarak yapacağı gö-
revlerin yanında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine ge-
tirir:

a) İdari teşkilatta bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını
sağlamak.

b) Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunda, oy hakkı olmadan raportörlük yapmak,
bu kurullarda alınan kararların yazılmasını, korunmasını ve bağlı birimlere iletilmesini sağla-
mak.

c) İdari teşkilatta görevlendirilecek personel hakkında Rektöre ve Mütevelli Heyete
öneride bulunmak.

ç) Rektörün yazışmalarını yürütmek.
d) Üniversitenin basın ve halkla ilişkilerini sağlamak.
e) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini yürütmek.
f) Rektör tarafından verilecek benzeri görevler ile Mütevelli Heyet tarafından verilecek

diğer görevleri yapmak.
(3) Üniversite idari teşkilatı Genel Sekreterliğe bağlı aşağıdaki birimlerden oluşur:
a) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.
b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.
c) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı.
ç) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.
d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.
e) Personel Daire Başkanlığı.
f) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.
g) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı.
ğ) Hukuk Müşavirliği.
Dekan ve görevleri
MADDE 16 – (1) Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, Rektörün önereceği,

Üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından YÖK tarafından üç yıl süre ile seçilir
ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında
yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yar-
dımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi ba-
şında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse
yeni bir dekan atanır.

(2) Dekan aşağıdaki görevleri yerine getirir: 
a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve

fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hak-

kında Rektöre rapor vermek.
c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektör-
lüğe sunmak.

ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleriyle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde

kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğ-
rencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayını
faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin
yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci
derecede sorumludur.
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Enstitü/yüksekokul müdürü ve görevleri
MADDE 17 – (1) Enstitü/yüksekokul müdürü Rektör tarafından atanır. Enstitü/yük-

sekokul müdürünün görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren müdür yeniden atanabilir.
Enstitü/yüksekokul müdürünün, enstitüde/yüksekokulda görevli aylıklı öğretim elemanları ara-
sından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Enstitü/yüksekokul müdürüne vekâlet
etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. 

(2) Enstitü/yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle
verilen görevleri yapar.

Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulu ve görevleri
MADDE 18 – (1) Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin

başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakül-
tedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri
iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan
ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

(3) Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan
bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

(4) Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve so-
nunda yapar. Dekan/müdür, gerekli gördüğü hallerde fakülte/enstitü/yüksekokul kurulunu top-
lantıya çağırır.

(5) Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri ya-
par:

a) Fakültenin/enstitünün/yüksekokulun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faa-
liyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini karar-
laştırmak.

b) Fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek.
c) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 19 – (1) Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun

üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur. 
(2) Fakülte yönetim kurulu, dekanın çağırısı üzerine toplanır ve gerekli gördüğü hallerde

geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini dü-
zenler. 

(3) Enstitü/yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları
ile müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü/yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için
seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(4) Fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yapar:
a) Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanma-

sında dekana/müdüre yardım etmek.
b) Fakültenin/enstitünün/yüksekokulun eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvi-

min uygulanmasını sağlamak.
c) Fakültenin/enstitünün/yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak. 
ç) Dekanın/müdürün fakülte/enstitü/yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün iş-

lerde karar almak.
d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara

ait işlemleri hakkında karar vermek.
e) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer görevleri yapmak.
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Öğretim elemanları
MADDE 20 – (1) Öğretim elemanları Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının

kararı ile atanır.
(2) Öğretim elemanlarının seçilmesinde ve atanmasında Devlet yükseköğretim kurum-

larındaki atama koşullarına ilaveten İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama
ve Yükseltme Kriterlerine uygunluk da aranır.

(3) Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla
bu kurumlardan çıkarılmış kişiler Üniversitede görev alamazlar.

(4) Öğretim elemanlarının akademik unvanlara yükselmeleri hakkında, 2547 sayılı Ka-
nun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yabancı uyruklu öğretim elemanları
MADDE 21 – (1) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının öğretim görevleri hakkında,

2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmeliğin aylıklı öğretim elemanlarına ilişkin hükümleri uygula-
nır.

(2) Yurt dışından konuk olarak gelen öğretim üyeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçe-
vesinde öğretim ve araştırma yapmak amacıyla belirli sürelerle Üniversitede görevlendirilebi-
lir.

Öğretim elemanı yetiştirme
MADDE 22 – (1) Üniversitede, ilgili mevzuat hükümlerine ve YÖK tarafından belir-

lenen esaslara göre yurt içinde ve yurt dışında öğretim elemanı yetiştirilir.
Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme
MADDE 23 – (1) Öğretim elemanları Rektör tarafından belirlenen esaslara göre yurt

içinde ve yurt dışında görevlendirilebilir.
Üniversite içi bilimsel denetim
MADDE 24 – (1) Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetimleri; eğitim-öğretim,

bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetleri üzerinden yapılır.
(2) Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümünün bir önceki yıldaki eğitim-öğ-

retim ve araştırma faaliyetleriyle, gelecek yıldaki çalışma planını belirten raporu, bağlı bulun-
duğu dekana, enstitü/yüksekokul müdürüne sunar. Dekan, enstitü veya yüksekokul müdürü,
kendi kanaatini de ekleyerek bu raporları Rektöre sunar. Rektör, rapor ve görüşleri değerlen-
direrek gerekli tedbirleri alır ve sonucu YÖK’e bildirir.

(3) Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği dersler ile
yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini; yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel
kongrelerdeki tebliğlerinin birer örneğini, bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığıyla Rektöre
sunmak zorundadır. Yayımlanmayan eserlerin de birer kopyası verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sosyal Hizmetler

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi
MADDE 25 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim faaliyetleri ilgili

mevzuat hükümlerine göre yapılır. 
Üniversiteye öğrenci kabulü
MADDE 26 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulü ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. 
Öğrenciler için sosyal hizmetler
MADDE 27 – (1) Üniversitede öğrencilere yönelik olarak, 2547 sayılı Kanunun 47 nci

maddesi hükümlerine göre sosyal hizmet faaliyetleri sunulur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler

Mali kolaylıklar
MADDE 28 – (1) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali

kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade eder.
Üniversitenin gelir kaynakları
MADDE 29 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları 2547 sayılı Kanunun 55 inci madde-

sinde yer alan gelir kaynaklarından oluşur.
Tesislerin işletilmesi
MADDE 30 – (1) Üniversite bünyesinde restoran, kafeterya, kantin olarak hizmet ve-

rebilecek yerler ile diğer tesislerin işletilmesine ilişkin esaslar; Mütevelli Heyetin onayı ile be-
lirlenir ve uygulamaya konulur.

Alım, satım, yapım ve kiralama işleri
MADDE 31 – (1) Üniversitenin alım, satım, yapım, onarım ve kiralama işleri, ilgili

mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Harcama yetkilisi ve mali denetim
MADDE 32 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi (ita amiri) Başkandır. Başkan bu yet-

kisinin bir kısmını Mütevelli Heyet kararı ile Rektöre devredebilir.
(2) Üniversitenin mali denetimi Mütevelli Heyet ve YÖK tarafından yapılır.
Üniversiteye ait mallar
MADDE 33 – (1) Üniversiteye ait gayrimenkuller ve ayni haklar Üniversite adına ta-

puya tescil edilir. Her türlü araç, gereç ve demirbaşlar da ayniyat kayıt defterine kaydedilip
kayıtlar usulüne uygun şekilde muhafaza edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri
MADDE 34 – (1) Üniversite öğretim elemanlarının ve yöneticilerinin girişimleriyle

elde edilecek araştırma ve geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri hakkında 2547 sayılı
Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Özlük hakları
MADDE 35 – (1) Üniversitede görev alacak akademik ve idari personelin çalışma esas-

ları hakkında 2547 sayılı Kanunun Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümleri; aylık ve di-
ğer özlük hakları hakkında ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Üniversite personelinin izin işleri hakkında, 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

4857 sayılı Kanun, 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek-
öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 31/12/2005 ta-
rihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetme-
liği, 18/2/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik
Teşkilat Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 10/8/2011 tarihli ve 28021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Gelişim Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli

Heyet Başkanı yürütür.
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Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ NÜFUS VE SOSYAL POLİTİKALAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Po-

litikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Politikalar

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

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Marmara 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) Nüfus ve sosyal politikalar alanlarına yönelik araştırmalar yapmak.

b) Nüfus ve sosyal politikalar alanında, disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler

üretmek ve çalışma alanları açmak.

c) Nüfus ve sosyal politikalar alanında, ulusal ve uluslararası alanda farkındalık, bilinç

ve bilgi düzeyini geliştirmek, bu alanda çalışan araştırmacılar ile ilgi duyanların bilgi ve beceri

kazanmalarına katkı sağlamak.

ç) Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar

ile nüfus ve sosyal politikalar alanında iş birliğini geliştirmesine katkıda bulunmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde nüfus ve sosyal politikalar alanı ile ilgili çeşitli ko-

nularda araştırmalar yapmak.

b) Nüfus ve sosyal politikalar alanında ulusal ve uluslararası ortak araştırmalar ve faa-

liyetlerde bulunmak, projeler, konferans, çalıştay, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel

toplantılar ile sertifika ve eğitim programları düzenlemek.

c) Rektör ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda 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, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin

çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesi hususunda Rektöre karşı sorumlu-

dur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en çok iki

kişi, Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardım-

cıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde

müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı za-

man yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Mü-

dür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağır-

mak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu

kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak, onaylanması halinde Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma

alanında Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine

Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi

üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt ço-

ğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

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

Danışma Kurulu

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

Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu kurumları veya özel kuruluş

temsilcileri, yetkin kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör

tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla on iki üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk aranmadan yılda bir kez olağan

olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya ça-

ğırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişâri 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 öneriler sunmak.

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

Merkez birimleri

MADDE 14 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma

alanlarında Merkez birimleri kurulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmaları Yönetim

Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür. Merkez birimlerinde görevlendirilecek her

türlü personelin görevlendirmeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından yapılır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Okan Üniversitesinden:
OKAN ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ VE AKILLI OTOMOTİV

SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/10/2009 tarihli ve 27380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan
Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinin adı “İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA TEK-
NOLOJİLERİ VE AKILLI OTOMOTİV SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIR-
MA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Okan Üniversitesine bağlı
olarak kurulan Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma
Merkezinin” ibaresi “İstanbul Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv
Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Okan Üniversitesi Ulaş-
tırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibaresi
“İstanbul Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama
ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (UTAS): İstanbul Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Oto-

motiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu (MYK): Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,
ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; günümüzün ve geleceğin ulaştırma teknolojileri ile

politikaları üzerine öngörü çalışmaları yapmak, ulaştırma sistemlerinin çevresel etkiler de göz
önüne alınarak planlaması, temiz enerji kullanan araçlar, akıllı taşıtlar, akıllı ulaştırma sistem-
leri,  insansız araçlar, robotlar ve robot grupları ile bunların modellenmesi, simülasyonu, tasa-
rımı ve gerçekleşmesi için araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, Türk ulaştırma sektörünün
otomotiv sanayinin, yan sanayinin ve kamunun ihtiyacı olan akademik ve teknolojik bilgiyi
üretmek ve bu amaçlar doğrultusunda, bilimsel ve eğitim amaçlı çalışma ve iş birlikleri plan-
lamak, yürütücülüğünü üstlenmek, kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık desteği ver-
mek ve bu konuda eksikliği hissedilen teknik elemanların yetiştirilmesini sağlamaktır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Günümüz ulaşım teknolojilerinin uygulanmasında, yürütülmesinde ve denetiminde

ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kurum/kuruluşlara danışmanlık ve müşavirlik hizmeti
vermek.

b) Merkezin ilgi alanına giren akıllı kara, deniz ve hava taşıtları, akıllı ulaştırma sis-
temleri, bağlantılı ve otonom araçlar, robotlar, robot grupları, ileri otomotiv teknolojileri, elek-
trikli taşıt teknolojileri, yakıt pili, güneş gözesi ve benzeri temiz ve yenilenebilir enerji kullanan
taşıt teknolojileri, karmaşık simülasyon, sanal ortamların ve yazılımların geliştirilmesi veya
uygulanması alanlarında araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapmak veya bu çalışmalara
katılmak.

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik
akademik ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak.
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ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette
bulunan ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrul-
tusunda iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri
hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın taki-
bini yapmak.

d) Hızla değişmekte ve yenilenmekte olan ulaştırma teknolojileri ve akıllı sistemlerle
ilgili olarak mesleki eğitim programları düzenlemek, bu bağlamda otomotiv sanayi ve tedarik
sanayii ile kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının yeni bilgilerle donatılmalarını sağlamak.

e) Yapılacak çevresel etki değerlendirmeleri ile ulaşım yatırımlarının inşaat ve işletme
aşamasındaki çevresel etkilerini belirlemek, ekolojik ve sürdürülebilir kentler ve ulaştırma sis-
temleri için proje etütleri yapmak, gerektiğinde yapılan bu planlama çalışmalarının kontrolör-
lüğünü ve danışmanlığını yapmak.

f) Merkezin ilgi alanına giren konularda araştırma yapmaya müsait bir kütüphane, elek-
tronik bilgi bankası ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası iletişim ağlarına katılmak veya
ihtiyaç olduğunda yeni bir ağ oluşturmak, Merkeze ait, süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak.

g) Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik
etmek ve Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Dekanlığı ile iş birliği yapmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları, öğretim üyeleri
ve/veya idari personel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Mer-
kez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu (MYK); Merkez Müdürü dâhil yedi kişiden

oluşur. Merkez Müdürü dışındaki üyeler, Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları, öğ-
retim üyeleri ve/veya idari personel arasından üç yıl için Senato tarafından görevlendirilir. Sü-
releri dolan MYK üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan
fazla Üniversite dışında görevlendirilen MYK üyelerinin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere
yenileri görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile en az yılda iki kez Müdür başkanlı-
ğında toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim
Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağ-
lanmış kabul edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürü tarafından Üniversitenin

içinden veya istekleri halinde Üniversite dışından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından
görevlendirilen en çok on kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili stra-
tejik planların hazırlanmasında ve uygulanmasında Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Ku-
ruluna katkılarda bulunur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi ve görevlendirilmelerine
ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ve görevlendirilmelerine ilişkin
usul ve esaslar ile aynıdır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü

yürütür.”
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/10/2009 27380
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Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,

akademik organları, görevleri ve mali konulara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 –  (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesinin yönetimine, akademik ve

idari organlarına, bu organların görevlerine, akademik faaliyetlerine ve mali konulara ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş-
kilatı Kanununun ek 137 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 –  (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Danışman: Üsküdar Üniversitesi danışmanlarını,
c) Dekan: Üsküdar Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
ç) Genel Sekreter: Üsküdar Üniversitesi Genel Sekreterini,
d) Müdür: Üsküdar Üniversitesine bağlı enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile

uygulama ve araştırma merkezi müdürlerini,
e) Mütevelli Heyeti: Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: Üsküdar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ı) Vakıf/Kurucu Vakıf: İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfını,
i) Yönetim Üst Kurulu: Üsküdar Üniversitesi Yönetim Üst Kurulunu,
j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyetinin oluşumu
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti; en yüksek karar organı statüsüyle Üniversitenin tü-

zel kişiliğini temsil eder.
(2) Mütevelli Heyeti, yedi üyeden oluşur ve üyeler, Kurucu Vakıf Genel Kurulu tara-

fından ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara ve niteliklere sahip en az üçte ikisi lisans
düzeyinde eğitimini tamamlamış adaylar arasından seçilir. Mütevelli Heyeti üyelerinin isimleri
seçildikleri tarihi izleyen otuz gün içinde YÖK’e bildirilir.

(3) Mütevelli Heyeti üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler yeniden se-
çilebilirler. Üyelerden birinin süresinin dolması veya başka nedenlerle üyelikten ayrılması du-
rumlarında kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(4) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve
kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.
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(5) Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olan Rektör, Başkanlığa seçilemez ve kendisi ile il-
gili toplantılara katılamaz. Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir. Ancak Kurucu Vakıf Yönetim Ku-
rulu kararı ile Mütevelli Heyeti üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Ve-
rilecek miktar bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için, 2547 sayılı Ka-
nunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz.
Mütevelli Heyeti Başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Ancak
Üniversitenin değişik hizmet ve görevlerini yerine getirmek için Mütevelli Heyeti Başkan ve
üyelerinin yurt içinde ve yurt dışında yapacakları görev giderleri ilgili mevzuat hükümleri kap-
samında ödenir.

Mütevelli Heyetinin görevleri
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.
b) Üniversite ile ilgili düzenleyici işlemleri kabul etmek ve yürürlüğe girmesini sağla-

mak.
c) Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, bölüm, program,  anabilim ve

anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi, konservatuvar veya hazırlık sınıfı kurul-
ması, birleştirilmesi veya kapatılması hususunda, Senato tarafından alınan kararları değerlen-
direrek YÖK’e sunmak.

ç) Rektörlükçe hazırlanan ve onayına sunulan Üniversite bütçesini inceleyerek kabul
etmek ve uygulamaları izlemek.

d) Öğrencilerden alınacak yıllık öğrenim ücretlerini tespit etmek.
e) Her akademik yılın başında YÖK’e teklif edilmek üzere Üniversiteye alınması plan-

lanan ve Rektörlükçe önerilen öğrenci sayılarını ve burs kontenjanlarını tespit etmek.
f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversitede görevlendirilecek akademik ve

idari yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personel ile ilgili statüleri tespit etmek, bunların
sözleşmelerini, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite bünyesinde teknoparkların kurulmasına,
kapatılmasına veya birleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.

Başkan
MADDE 7 – (1)  Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından bir Başkan, Başkan da bir Başkan

Yardımcısı seçer. Süresi biten Başkan ve Başkan Yardımcısı yeniden seçilebilir.
Toplantılar ve kararlar
MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyeti, her akademik yıl içinde en az üç defa olağan topla-

nır. Bunun dışında Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Toplantıların
gündemi ve zamanı toplantı öncesinde üyelere duyurulur.

(2) Kararlar, çekimser oy kullanılmaksızın oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Mütevelli Heyeti kararları usulüne uygun
olarak karar defterine yazılarak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yetki devri
MADDE 9 – (1) Mütevelli Heyeti, yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve sü-

reyle Başkana, Yönetim Üst Kuruluna veya Rektöre devredebilir.
Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Mütevelli Heyeti; Üniversitenin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma

anlayışı ve yöntemlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak ve bu amaca uygun olarak ulusal
ve uluslararası düzeyde araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak için Mütevelli Heyetine
ve Üniversitenin yetkili organlarına kendiliğinden ve talep üzerine araştırma ve inceleme yap-
mak, görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak üzere bir Danışma Kurulu oluşturabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik ve İdari Organlar ile Görevliler

Rektör
MADDE 11 – (1) Rektör, ilgili mevzuat hükümlerine göre Cumhurbaşkanı tarafından

atanır.
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(2) Rektörün herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, Mütevelli Heyeti
yeni Rektör atanıncaya kadar Rektörlük kriterlerine uygun bir profesörü, Rektör vekili olmak
üzere YÖK’e önerir. YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra Rektör vekili olarak atar.

(3) Rektörün yaş haddi 67’dir. 67 yaşından önce atanmış olanlar görev süreleri bitinceye
kadar Rektörlük görevini devam ettirebilir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak
üzere, Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından en çok üç kişiyi, Rektör yardımcısı olarak
seçer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman, yardımcılarından birisini vekil bırakır. Rektör,
görevinden iki haftadan fazla uzaklaştığında Mütevelli Heyetine ve YÖK’e bilgi verir. Göreve
vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır.

Rektörün görevleri
MADDE 12 – (1) Rektörün görevleri şunlardır:
a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını

uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye
bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her akademik yılın sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel
araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında faaliyet raporları hazırlamak ve Mütevelli Heyetine
sunmak.

c) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimle-
rinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırla-
mak ve Mütevelli Heyetine sunmak.

ç) Gerekli gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğre-
tim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler
vermek.

d) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve dene-
tim görevini yapmak.

e) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevler ile Mütevelli Heyeti ta-
rafından verilen diğer görevleri yapmak.

Senato
MADDE 13 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her

fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı ens-
titü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Genel Sekreter, raportör olarak Senatoya katılır. Öğ-
renci konseyi başkanı, oy hakkı olmaksızın öğrencileri ilgilendiren konularda Senato toplantı-
larına katılabilir.

(2) Senato, akademik yılın başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.
Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Senatonun görevleri
MADDE 14 – (1) Senato aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları

hakkında karar almak.
b) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak ve taslak

hakkındaki görüşlerini Rektöre sunmak.
c) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü gibi tüm eğitim programlarına hangi

yöntemle ve hangi sayıda öğrenci alınacağını belirlemek ve Rektöre sunmak.
ç) Üniversitenin tüm eğitim programlarını, ders programlarını, akademik süreçlerini,

yarıyıllık ders dağılımlarını ve akademik takvimini karara bağlamak.
d) Öğretim üyeliğine yükseltilme ve atama başvuru dosyalarının kriterlerini belirle-

mek.
e) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek üzere fakülte kurullarının

önerilerini karara bağlamak.
f) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına

yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
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g) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Üniversite Yönetim Kurulu
MADDE 15 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ve

Üniversitenin değişik birim ve alanlarını temsilen Senato tarafından dört yıl süre ile seçilen üç
profesörden oluşur. Genel Sekreter, raportör olarak Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına
katılır. Rektör yardımcıları, oy hakkı olmadan Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katı-
labilirler.

Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 16 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Yükseköğretim üst kuruluşları, Mütevelli Heyeti ve Senato kararlarının uygulanma-

sında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre görüş bildirmek.
b) Ön koşullu dersler ve üst sınıftan ders izleyebilmeye ilişkin konuları karara bağla-

mak.
c) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak.
ç) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının kararlarına

yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Dekan
MADDE 17 – (1) Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, Rektörün Üniversite

içinden veya dışından bir profesörü aday göstermesi üzerine, Mütevelli Heyeti onayı ile
YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra atanır. Dekanın görev süresi üç yıldır. Süresi sona
eren dekan yeniden atanabilir. Dekan, kendisine yardımcı olmak üzere fakültenin tam zamanlı
öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yokluğunda
yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan
atanır.

Dekanın görevleri
MADDE 18 – (1) Dekanın görevleri şunlardır:
a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve

fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
b) Her akademik yılın sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hak-

kında Rektöre rapor vermek.
c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek, fa-

külte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe
sunmak.

ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak.

d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin etkin ve verimli bir

şekilde kullanılması ve bu kapasitenin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesinde, eğitim ve
öğretim faaliyetlerinin güvenlik ve huzur içinde yapılması için gerekli önlemlerin alınmasında,
öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin etkin bir şekilde sağlanmasında, eğitim-öğretim, ulusal
ve uluslararası bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde,
fakültenin diğer bütün faaliyetlerinin izlenmesi, gözetim ve denetiminin yapılması ve bunların
sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Fakülte kurulunun oluşumu ve görevleri
MADDE 19 – (1) Fakülte kurulu; dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin

başkanları, varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ve fakültedeki profesörlerin
kendi aralarından üç yıl için seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor
öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.
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(2) Öğrencilerle ilgili konularda görüşü alınmak üzere öğrenci konseyinin fakülte tem-
silcisi dekanın çağrısı üzerine toplantılara katılabilir.

(3) Fakülte kurulu, her yarıyılın başında ve sonunda olağan olarak toplanır.
(4) Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu olağanüstü olarak toplantıya ça-

ğırabilir.
(5) Fakülte kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle

ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.
b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.
c) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Fakülte yönetim kurulunun oluşumu ve görevleri
MADDE 20 – (1) Fakülte yönetim kurulu; dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun

üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam
yedi kişiden oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu, dekanın çağrısı üzerine toplanır. Fakülte yönetim kurulu
gerektiğinde, geçici çalışma ve eğitim-öğretim koordinasyon grupları kurabilir ve bunların gö-
revlerini düzenler.

(3) Fakülte yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardımcı

olmak.
b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını

sağlamak.
c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.
ç) Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak.
d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara

ait işlemleri hakkında karar almak.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Enstitü müdürü
MADDE 21 – (1) Enstitü müdürü, Rektörün önerisi üzerine, üç yıl için Mütevelli He-

yetince atanır. Enstitü müdürü aynı yöntemle görevden alınabilir.
(2) Enstitü müdürü, Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından en

çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak atar. Enstitü müdürü görevi başında olmadığı
zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni
bir müdür atanır.

(3) Enstitü müdürü; bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleriyle dekanlara verilmiş
görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü kurulu
MADDE 22 – (1) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve ens-

titüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.
(2) Enstitü kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kurulla-

rına verilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.
Enstitü yönetim kurulu
MADDE 23 – (1) Enstitü yönetim kurulu; enstitü müdürü başkanlığında, müdür yar-

dımcıları ile müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için se-
çilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte
yönetim kurullarına verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokul müdürü
MADDE 24 – (1) Yüksekokul müdürü, Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten

yüksekokul müdürü yeniden atanabilir. Yüksekokul müdürü aynı yöntemle görevden alınabi-
lir.
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(2) Yüksekokul müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere okulda görevli tam zamanlı
öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak atar. Yüksekokul müdürü
görevi başında olmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı
aydan fazla sürerse yeni bir yüksekokul müdürü atanır.

(3) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekana ve-
rilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul kurulu
MADDE 25 – (1) Yüksekokul kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında, müdür

yardımcıları ve yüksekokulu oluşturan bölüm başkanlarından oluşur.
(2) Yüksekokul kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte ku-

ruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.
Yüksekokul yönetim kurulu
MADDE 26 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yar-

dımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için
seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul yönetim kurulu; 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fa-
külte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından  yerine getirir.

Uygulama ve araştırma merkezleri
MADDE 27 – (1) Üniversitede, belirli konularda özgün araştırmaların yürütülmesi

amacıyla YÖK’ün onayı ile uygulama ve araştırma merkezleri kurulabilir. Merkez müdürleri
Rektörün önerisi üzerine Başkanın onayı ile görevlendirilir. Ayrıca merkez müdürünün önerisi
ve Rektörün onayı ile en çok iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Merkez müdürü, yoklu-
ğunda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir
müdür görevlendirilir.

(2) Merkez müdürü, araştırma projelerini düzenler ve Rektörün onayına sunar.
(3) Tam zamanlı çalışan Üniversite personelinin projelerden veya danışmanlık hizmet-

lerinden elde edilecek gelirlerden nasıl yararlandırılacaklarına ilişkin esaslar, Senato tarafından
ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Akademik kurullar
MADDE 28 – (1) Akademik kurullar; ilgili birimlerde her ne surette olursa olsun fiilen

eğitim-öğretimde görevlendirilmiş bulunan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşur.
Kurulun başkanı o birimin yöneticisidir.

(2) Akademik kurullar şunlardır:
a) Akademik genel kurul; ilgili fakülte/yüksekokullarda ders veren tüm öğretim üyeleri

ve öğretim görevlilerinden oluşur. Fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu mü-
dürleri akademik genel kurulun başkanıdır.

b) Akademik bölüm kurulu; ilgili bölümde ders veren tüm öğretim üyeleri, öğretim gö-
revlileri ve okutmanlardan oluşur. Bölüm başkanı, akademik bölüm kurulu başkanıdır.

c) Akademik anabilim dalı kurulu; ilgili anabilim dalında ders veren tüm öğretim üyeleri
ve öğretim görevlilerinden oluşur. Akademik anabilim dalı başkanı, akademik anabilim dalı
kurulunun başkanıdır.

(3) Akademik kurullar her akademik yılın başında ve sonunda olmak üzere yılda en az
iki defa toplanarak eğitim-öğretimi değerlendirir ve birim başkanına önerilerde bulunur. Aka-
demik kurullarla ilgili diğer hususlarda; 18/4/1986 tarihli ve 19082 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel De-
netim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin vakfa devredilmemesi
MADDE 29 – (1) Vakıf, Üniversiteden herhangi bir suretle gelir, kazanç ve hak elde

edemez. Üniversitenin her çeşit gelirleri Üniversitede kalır ve geçici ya da dolaylı olarak dahi
hiçbir suretle vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Üniversitenin bağış ve diğer
şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Üniversitenin tüzel kişiliği adına tescil edilir.
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Harcama yetkilisi
MADDE 30 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini ge-

reken hallerde ve uygun gördüğü ölçüde, Mütevelli Heyeti Kararı ile Rektöre veya Yönetim
Üst Kurulu Başkanına devredebilir.

Mali kolaylıklar
MADDE 31 – (1)  Üniversite, ilgili mevzuat hükümleri ile sağlanan mali kolaylıklar-

dan, muafiyetlerden ve istisnalardan istifade eder.
Gelir kaynakları
MADDE 32 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.
b) Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık gibi hizmetlerden sağlanacak gelirler.
c) Üniversitenin yatırımlarından ve işletmelerinden elde edilecek gelirler.
ç) Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri, eğitim hizmetlerinden elde edilecek ge-

lirler.
d) Devlet yardımı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her çeşit yardımlar.
e) Üniversiteye doğrudan veya ölüme bağlı tasarruflarla yapılacak her türlü bağış, va-

siyet ve yardımlar.
f) Yayınlar ve diğer taşınır ve taşınmaz malların satışından elde edilen gelirler.
Gözetim-denetim ve değerlendirme
MADDE 33 – (1) Üniversite YÖK’ün gözetim ve denetimi altındadır. Ayrıca;
a) Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değer-

lendirilmesi, hizmet kalitesinin geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite dü-
zeylerinin onaylanması ve tanınması amacı ile 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
kapsamında iç değerlendirme, dış değerlendirme, süreli yayın gözden geçirme ve kamuoyunu
aydınlatma çalışmaları yapılır.

b) Üniversite, her akademik yılın başında YÖK’e yıllık faaliyet raporunu sunar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 34 – (1) Üniversitedeki öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve

işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Fahri akademik unvan verilmesi
MADDE 35 – (1) Üniversite, yurt içinde veya yurt dışında kendi bilim alanlarında olağan-

üstü başarı kazanmış kişilere veya yaşama üstün katkılarda bulunmuş şahsiyetlere, Senatonun
kararı ile fahri doktora verebilir.

İzinler
MADDE 36 – (1)  Akademik ve idari personelin izinleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı

İş Kanunu hükümleri kapsamında düzenlenir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Mütevelli He-
yeti ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti

Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İPTAL İLANI 
İzmir Valiliğinden: 
14.11.2020 tarihli ve 31304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5686 Sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında Başkanlığımız adına düzenlenen İ.R. 
2143 nolu jeotermal kaynak işletme ruhsat sahası içerisinde yer alan T2 kuyusu (İ.R.2158) ve T3 
kuyusu (İ.R.2159) nun 01.12.2020 tarihinde saat 11:00’ de gerçekleştirilecek olan yıllık 
333.661,19TL muhammen kuyu kullanım bedeli üzerinden 3 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanunu hükümleri gereğince kiralanması işi ihalesi, kuyu kullanımının İdaremizce yeniden 
değerlendirilmesi sebebiyle 2886 sayılı Kanunun Şartnameler konulu 7.maddesinin (g) fıkrası ve 
bahse konu ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin 11. maddesi gereğince iptal edilmiştir. 

Kamuoyuna önemle ilan olunur. 
 9668/1-1 

—— • —— 

HEMZEMİN GEÇİTLERDE BEKÇİLİK HİZMETİ ALIM İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/630783 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 
  GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7bolgesatinalmavestokkontrolmudurlugu@ tcdd.gov.tr) 
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: TCDD 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında 12 adet 

bariyerli hemzemin geçit bekçilik hizmetlerinin 01.01.2021-31.12.2021 (dahil) tarihleri arasında 
aylık 48 personel ile 1 yıl süreyle yürütülmesi (Teknik şartnameye göre) hizmet alım işidir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına ihale gün ve saati olan 08/12/2020 günü saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

4 - İhale dokümanları TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup ihale 
dokümanına ait bedelin T. Vakıflar Bankası TR 600001500158007288398248 -TC. ZİRAAT 
BANKASI- TR 400001000021070385575099 -T. HALK BANKASI- TR 5400012009183000 
13000003 nolu hesaba ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok 
Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu 
GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9508/1-1 
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SANAL SUNUCULARIN İÇ NETWORK GÜVENLİĞİ YAZILIMI  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Döner 

Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü ihtiyacı, Sanal Sunucuların İç Network Güvenliği Yazılımı 
teknik şartnamesine, Palo Alto markasına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 
ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak 
bildirmeleri şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi 
veren firma ile başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare 
bildirilecek bir tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır.  İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, istenilen marka, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 
şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 
2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 30/11/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine, Palo 
Alto markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 
komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç 
zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9641/1-1 
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PANCARIN KANALLARA ÇEKİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız yer silolarında mevcut pancarın kanallara çekilmesi işidir. 

İhale kayıt numarası : 2020/631882 

1 - İdarenin 

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020-2021 Kampanya döneminde (Aralık 2020-Ocak 

2021) Fabrikamız yer silolarına silolanacak ±%20 

toleranslı tahmini 42.000 (kırkikibin) ton pancarın yer 

silosundan lastik tekerlekli kepçe ile kamyonlara 

yüklenerek pancar yüzdürme noktalarına (pancar 

yüzdürme kanalları içi veya yanı) damperli 

kamyonlarla taşınması işidir 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 30 gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04/12/2020 Cuma Günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 50,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 04/12/2020 Cuma Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 9549/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Amasya İli Suluova Belediye Başkanlığından: 
Madde 1- İhalenin Konusu: Zemin kat, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat ve dördüncü kat 

olmak üzere 2 adet işyeri ve 8 adet daireden oluşan toplam 2.578 m2 kat karşılığı inşaat yapım işi. 

MEVKİİ ADA PARSEL 
MUHAMMEN 

BEDEL 
GEÇİCİ 

TEMİNAT (%3) 
KESİN 

TEMİNAT (%6) 
İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

YENİ MAHALLE 1115 3 4.800.000,00 TL 144.000,00 TL 290.000,00 TL 08.12.2020 11:00 

Madde 2-İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat karşılığı 
inşaat yapım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte, Amasya Suluova Belediyesi 
Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif 
zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 08.12.2020 Salı günü, Saat 11.00’e kadar 
Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Destek Hizmetleri 
Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular 
İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 
maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir. 

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Destek 
Hizmetleri Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak iş 
için İhale dosya bedeli 250,00-TL (ikiyüzelli) olup, Suluova Belediyesi Destek Hizmetleri 
Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin 
makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır. 

Madde 5- İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki 
tabloda ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel 
kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden 
% 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar Belediyemiz veznesine yatırılabileceği 
gibi Halk Bankası Suluova Şubesi (TR76 0001 2001 2020 0007 0000 01) İban numaralı 
Belediyemiz hesabına dekontta ‘Kat Karşılığı Konut - Ticari alan Yapım İşi’ diye belirtmek şartı 
ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunda ‘Kat Karşılığı 
Konut - Ticari alan Yapım İşi’ diye yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu ihale tarihinden 
itibaren 120 (yüzyirmi) gün süreli olacak, mektubun aslı ile birlikte Banka teyit yazısı olacaktır. 

Madde 6- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler: 
6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks, elektronik posta 

ve adres bilgilerinin belirtilmesi) 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası veya ilgili meslek odası belgesi. 
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

(Noter onaylı) 
ç) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
d) Belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları 

dışındaki teminatların Belediyemiz veznesine ya da Belediyemiz hesabına yatırıldığını gösteren 
makbuzlar. 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
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f) İsteklinin ortak girişim olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 
iş ortaklığı beyannamesi. 

g) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Belediyemize borcu olmadığına 
dair yazı.(aslı) 

6.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
6.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine (en az      
% 51) sahip ortağına ait olması halinde bu ortak 6.4.1. ve 6.5. bendindeki belgeyi de sunmak 
zorundadır. 

6.2.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı 
yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber 
sunacaktır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, yüklenici ortak girişim beyannamesini 
sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli aslını İdareye verecektir. İş ortaklığı beyannamesinde, 
iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve 
müteselsilen sorumlu oldukları belirtilmelidir. İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip 
ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, iş ortaklığı beyannamesinde gösterilir. 

6.3. Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı.(Ortak girişim olması halinde 
tüm ortaklar tarafından ayrı ayrı alınacaktır.) 

6.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
6.4.1. İdarece belirlenen muhammen bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar 

nezdinde ki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak 
tarafından kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir. 

6.5. İş deneyim belgesi. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Müteahhitliği sınıflandırmasına 
göre ihale edilen işe uygun G- sınıfı veya üzeri yapı müteahhitliği belgesi sahibi olmak.) 

Muhammen bedelin %10 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibari ile geçerli olan 3B 
sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya istekli adına özel veya 
kamu bina inşaatı işi ile ilgili olarak Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden veya ilgili 
kurumdan alınmış İş Bitirme belgesi (tutanağı) aslı veya noter tasdikli suretinin sunulması 
zorunludur. 

6.6. 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu ihale 
dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi 
gerekmektedir. 

Madde 7- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat 
Karşılığı Konut - Ticari alan Yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. 
Katılımcıların verdikleri teklifler 120 gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta 
ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

 9612/1-1 
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ANA ASPİRATÖR ÜNİTESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK ihtiyacı olarak ana aspiratör ünitesi alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2   67090 
  ZONGULDAK 
b) Telefon numarası : 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 
c) Faks numarası : 0 372 251 19 00 
2 - İhale konusu işin nev’i   
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ana Aspiratör Ünitesi, 1 kalem  
b) Teslim yeri  : Yerli Yüklenici için: Amasra Taşkömürü İşletme 

Müessesesi iş sahası. 
  Yabancı Yüklenici için: DAP teslim şekli ile Amasra 

Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahası. 
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 6 ay içinde teslimat 

yapılacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 25/01/2021 Pazartesi Saat 15:00 
c) Dosya no : 920-TTK/1624 
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 
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) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği 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, 
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i) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
k) Ana pervane tarafından emilen hava ile temas eden tüm elektrikli ünite ve sistemlere ait 

ATEX Grup 1M2 belgesi. 
l) Dizel elektrojen gurubu için teklif edilen ürüne ait; 
- TSE uygunluk belgesi 
m) Ana parçaların teknik resimleri, fan kontrol devreleri ve motorlar için elektrik planları 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, 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. 

5 -Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 
6 -Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı 

teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 
ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 25/01/2021 Pazartesi saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz 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 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden 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 (yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
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 işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9579/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 

Kurulundan:  

Heinz JANISCH tarafından yazılan, Helga BANSCH tarafından resimlenen ve Dürrin 

TUNÇ tarafından Türkçeye çevrilen, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık tarafından 1. Baskısı 

Şubat 2017’de, 2. Baskısı Şubat 2019’da yapılan “BAZI GÜNLER” isimli kitabın Kurulumuzca 

re’sen incelenmesi neticesinde; kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından 

küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple 

söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki 

sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9488/1/1-1 

—— • —— 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 

Kurulundan:  

Christine NÖSTLİNGER tarafından yazılan ve Suzan GERİDÖNMEZ tarafından 

Türkçeye çevrilen, Günışığı Kitaplığı Yayıncılık tarafından ilk baskısı Mart 2011’de, 7. Baskısı 

Mart 2020’de yapılan “EVDE VE UZAKTA” isimli kitabın Kurulumuzca re’sen incelenmesi 

neticesinde; kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı 

ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 

1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi 

olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  9488/2/1-1 

—— • —— 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 

Kurulundan:  

Francesca CAVALLO ve Elena FAVILLI tarafından yazılan, Deniz ÖZTOK tarafından 

Türkçeye çevrilen, Hep Kitap - TEAS Yayıncılık A.Ş. tarafından Şubat 2018’de basımı yapılan 

“ASİ KIZLARA UYKUDAN ÖNCE HİKAYELER 2” isimli kitabın Kurulumuzca re’sen 

incelenmesi neticesinde; kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından 

küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple 

söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki 

sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9488/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Kutup ve İklim Araştırmaları Eğitim Kültür Bilim Vakfı  

VAKFEDENLER: Binnur KARADAĞLI 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/02/2020 tarihli E:2019/752, K:2020/136 

sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI:Kutuplar ve iklim değişikliği ile ilgili toplumsal çalışmalar yapmak, 

Türkiye’nin kutuplar vizyonu, iklim değişikliği bu konular ile ilgili Uluslararası yapılan ikili 

işbirlikleri, eğitim ve farkındalık çalışmaları ile halka erişim, bilimsel çalışmalar araştırma ve 

geliştirmenin kutup bölgelerine yönelmesi için çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer 

amaçları gerçekleştirmek.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (AltmışbinTürk Lirası) Nakit  

YÖNETİM KURULU: - 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece 

aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

 9602/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Kitap ve Yazılı Eser Vakfı (KÜTTAP). 

VAKFEDENLER: Hacı Hüseyin Doracan, Yakup Doracan, Hasan Doracan. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İzmir. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Menderes 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.10.2020 tarihinde kesinleşen aynı tarihli 

Tashih Şerhli 09.09.2020 tarihli ve E:2019/347, K:2020/l 50 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Sosyal, kültürel, bilimsel, din ve değerler eğitimi alanında ulusal ve 

uluslararası düzeyde milli değerlere bağlı entelektüel bilinci sahip insan yetiştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000TL nakit. 

YÖNETİM KURULU: Hacı Hüseyin Doracan, Yakup Doracan, Hasan Doracan. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakıf tüzel 

kişiliğini sona ermesi halinde tüm mal varlığı Mütevelli Heyetinin ortak kararıyla istedikleri yere 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 9603/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 
 9512/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 
 9512/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 
 9512/3/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 
 9512/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 
 9512/5/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 
 9512/6/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 
 9512/7/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 
 9512/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 
 9512/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 
 9512/10/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 
 9512/11/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 
 9512/12/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 
 9512/13/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 
 9512/14/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 
 9512/15/1-1 

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

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 17.11.2020 Karar No: 7494 

ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş. 
• MERKEZ 
ve TEBLİGAT ADRESİ :  Dumluca Sokak No: 19   06530 Beysukent/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 13.07.2020 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 4.153 hektar 
• BÖLGESİ : Deniz (Karasuları İçi) 
• KAPSADIĞI İLLER : Adana ve Hatay 
• PAFTA NUMARASI : O36-a1 
KARAR: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Adana ve Hatay illerinde 4.153 

hektarlık O36-a1 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu 
maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 9578/1-1 
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca 
öğretim üyeleri alınacaktır. 

No Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Unvan Derece Adet Nitelik 

1 

İslami İlimler 

Felsefe ve 
Din Bilimleri 

Din Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 1 1 

Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri, 
entegrasyon, asimilasyon ve din 
konuları üzerinde çalışmaları 
bulunmak. 

2 
İslam 

Felsefesi 
Doktor Öğretim Üyesi 1 1 

Dil, mantık, akıl ve retorik üzerine 
çalışmaları bulunmak. 

3 
Temel İslam 

Bilimleri 
Arap Dili ve 

Belagatı 
Doktor Öğretim Üyesi 1 1 

Kuzey Afrika Bölgesi'nin din, dil, kültür 
ve edebiyatı üzerine çalışmaları 
olmak. 

4 
Mühendislik 
ve Mimarlık* 

Elektrik-
Elektronik 

Mühendisliği 

Kontrol ve 
Kumanda 
Sistemleri 

Doktor Öğretim Üyesi 
(Öncelikli ve Özellikli 

Alan) 
3 1 

Robotik, mekatronik ve otomasyon 
alanlarında çalışmaları olmak. 

5 
Mekatronik 

Mühendisliği 

Bilgisayar 
Sistem Yapısı 
ve Donanımı 

Doktor Öğretim Üyesi 
(Öncelikli ve Özellikli 

Alan) 
3 1 

Robotik, mekatronik ve otomasyon 
alanlarında çalışmaları olmak. 

Diğer Şartlar: 
1 - Başvuracakların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları 

gerekmektedir. 
2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 
3 - Başvuracaklar Özgeçmiş, Öğrenim Belgeleri (Lisans, yüksek lisans, doktora), 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul 
edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Fotoğraf, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın 
Listesi, ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/ 
S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 
eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden Akademik Personel 
Başvuru Modülü aracılığı ile (http://ubs.ikc.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) 
elektronik olarak yapacaklardır. 

4 - Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olup Başvuru 
Kılavuzu'na ve detaylı bilgiye Üniversitemiz internet sayfasında yer alan "Duyurular" kısmından 
ulaşılabilir. Üniversitemiz, kılavuzda yazan hususlara başvuranın riayet etmemesi halinde 
başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar. 

5 - İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. 
Başvuruya ilişkin bilgiler, Başvuru Kılavuzu ve ilgili mevzuat http://personel.ikcu.edu.tr internet 
sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz “Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri”ne 
http://personel.ikcu.edu.tr/Share/B6172F2BE653E5618FF0D79F3681A850 internet sitesinden de 
ulaşılabilinir. 

* İşaretli kadrolara Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 
Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce Ders verme 
yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir. 

 9589/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9566/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9567/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9568/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9569/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9570/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9571/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9572/1-1 

  



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9573/1-1 

  



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9574/1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

 
 9580/1-1 
 
 
 
 
 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

 
 9605/1-1 

 
 
 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

 
 9557/1-1 
 
 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

 
 9590/1-1 
 
 
 



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

 
 9604/1/1-1 
  



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

 
 9604/2/1-1 
  



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9604/3/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

 
 9604/4/1-1 

  



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

 
 9604/5/1-1 
  



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

 
 9604/6/1-1 
  



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

 
 9604/7/1-1 
  



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

 
 9604/8/1-1 
  



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

 
 9604/9/1-1 
  



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

 
 9604/10/1-1 
  



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

 
 9604/11/1-1 
  



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

 
 9604/12/1-1 
  



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 

 
 9604/13/1-1 
 
 
 
 
 



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 

 



22 Kasım 2020 – Sayı : 31312 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2020 – Sayı : 31312

Sayfa
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83

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Ana Yönetmeliği

–– Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Üsküdar Üniversitesi Ana Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


	Kültür ve Turizm Bakanlığından:

