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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler kayıtlı olduğu programa akademik takvime göre kayıt yaptırmak zo-

rundadırlar. İlgili mevzuat ve Senatonun belirlediği genel uygulama esasları çerçevesinde; ders

sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, öğrencilerin devamları ile ilgili

kurallar ve dersle ilgili diğer esaslar dersin öğretim elemanı tarafından dönem/yarıyıl başlan-

gıcında öğrenci bilgi sistemine konulması zorunlu olan ders izlencesi ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2016 29875

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/4/2018 30393
2- 19/9/2020 31249

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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PAZAR

Sayı : 31340



Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/5/1996 tarihli ve 22625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Hastane Genel Kurulu; Rektör, hastaneden sorumlu rektör yardımcısı, Tıp
Fakültesi Dekanı, Hastane Başhekimi, Tıp Fakültesi bölüm başkanları, Rektör tarafından her
bölüm için ikişer kişi olmak üzere belirlenen toplam 6 öğretim üyesi ile oy hakkı olmadan baş-
hekim yardımcıları, Hastane Başmüdürü, Sağlık Hizmetleri Müdürü ve döner sermaye işletme
müdüründen oluşur. Görevden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi
görevlendirilir. Bu üyeler Hastane Yönetim Kurulunda ve Fakülte organlarında görev alamazlar.

Hastane Genel Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Kurul; öğretim yılının başında
ve sonunda gelen önerileri değerlendirir, 1 inci maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi
için gerekli kararları alır ve Hastane Yönetim Kuruluna önerir. Başkan, sağlık yüksekokulu,
sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, sağlık bilimleri enstitüsü, ilgili müdürler, acil tıp ana-
bilim dalı, çocuk acil bilim dalı gibi birimlerin sorumlularını görüş almak için oy hakkı olmadan
toplantılara davet edebilir ve kurulu toplayabilir. Kurul Başkanı, Rektör veya Hastaneden so-
rumlu rektör yardımcısıdır ancak bu kişiler toplantıya katılmadıklarında Başkan Tıp Fakültesi
Dekanı olur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5 – Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Rektör.
b) Hastaneden sorumlu Rektör Yardımcısı.
c) Tıp Fakültesi Dekanı.
d) Hastane Başhekimi.
e) Rektör tarafından görevlendirilen, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünden 2, Dahili Tıp

Bilimleri Bölümünden 2 ve rutin laboratuvar hizmeti veren Temel Tıp Bilimleri Bölümünden
1 olmak üzere toplam 5 öğretim üyesi.

f) Hastane Başmüdürü.
Hastane Yönetim Kurulunun Başkanı, Rektör veya Hastaneden sorumlu Rektör Yar-

dımcısıdır, bu kişiler toplantıya katılmadıklarında başkan Tıp Fakültesi Dekanı olur. Hastane
Yönetim Kurulu, hastane hizmetlerinin yürütülmesinde yetkilidir, hastanenin yönetimi ve iş-
letilmesi için gerekli kararları alır. Kurulda görevlendirilen üyelerin görev süreleri 3 yıldır. Gö-
revden ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye öncekinin süresini tamamlar. Gerekli görül-
düğünde birim yöneticileri Kurul Başkanı tarafından Kurula oy hakkı olmaksızın davet edile-
bilir. Hastane Yönetim Kurulu her ay en az bir kere toplanır. Başkan, gerektiğinde kurulu daha
sık toplantıya çağırabilir.

Hastane Yönetim Kurulu hastane hizmetlerini verimli işletmecilik anlayışı ile en üst
düzeyde yürütülmesini sağlayacak ilkeler ve 1 inci madde doğrultusunda planlamalar yapar,
kararlar alır, hastaneye bağlı idari, teknik ve sağlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını
belirleyen yönergeler hazırlar. İleri tıp teknolojisinin hastanede uygulanabilmesi, klinik, labo-
ratuvar, idari birim ve ortak kullanım alanlarının en verimli şekilde kullanılması için gerekli
yerleşim düzenlemesini yapar. Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği ve koordinasyonu sağ-
lar, hastane bütçe tasarısı ve yatırım programları, kadro ihtiyacı ile ilgili kararlar alır ve yıl
sonu raporlarının denetimini yapar.

Hastane Yönetim Kurulu; Hastane hizmetlerinin yürütülmesinde ilgili mevzuat hüküm-
leri ve Hastane Genel Kurulu önerileri kapsamında kararlar alır ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sa-
yılı Devlet Memurları Kanununa tabi tüm hastane personelinin ilgili mevzuat hükümleri kap-
samında disiplin kurulu işlemlerini yürütür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ

TANI VE TEDAVİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlıkta

Bilgisayar Destekli Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlıkta Bilgisayar

Destekli Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlıkta Bilgisayar Destekli Tanı ve Te-

davi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Eskişehir Osmangazi 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) Sağlıkta bilgisayar destekli tanı ve tedavi uygulamalarının, gerek bilimsel gerekse

toplumsal etkileri üzerine Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Ma-
tematik-Bilgisayar Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Biyomedikal Mühendisliği ve ilgili anabilim dallarını kap-
sayan alanlarda disiplinler üstü ve arası araştırmaları/projeleri koordine ederek, yöneterek, ya-
parak uluslararası düzeyde bilimsel süreçlere, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarındaki uy-
gulamalara katkılarda bulunmak.

b) Toplumu, sağlıkta bilgisayar destekli yazılımlar ve yapay zekâ konularında seminer-
ler, konferanslar ve benzeri çeşitli faaliyetler yoluyla bilinçlendirmek.

c) Sağlıkta bilgisayar destekli yazılımlar ve yapay zekâ alanında güçlü bir üniversite-
sanayi-kamu iş birliği oluşturarak geliştirilen teknolojilerin, topluma ait sağlık problemlerinin
çözümlenmesine uyarlamak.

ç) Sağlıkta bilgisayar destekli yazılımlar ve yapay zekâ çalışmalarını, Ülke yararına
yüksek teknoloji çıktılarına dönüştürerek Ülkemizin sağlık alanında lider ülke olmak hedefine
katkı sunmak.

20 Aralık 2020 – Sayı : 31340                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



d) Sağlıkta bilgisayar destekli yazılımlar ve yapay zekâ ve büyük veri alanında ilgili
mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı işbirliklerini oluşturmak ve ortak projeler
üretmek.

e) Merkezin, amaçları doğrultusundaki faaliyet konuları kapsamında Üniversitenin; Diş
Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar Bölümü, Mühendislik-Mi-
marlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Biyo-
medikal Mühendisliği Bölümü ile Tıp Fakültesinin anabilim dallarındaki lisansüstü öğrencile-
rine hem disiplinler arası bilimsel bakış açısı kazandırmak hem de yaptıkları tez çalışmalarına
araştırma desteği sağlamak.

f) Ülkemizin sağlıkta makine öğrenmesi ve derin öğrenme araştırma konuları üzerine
uzmanlaşmış, kalifiye insan gücü potansiyeline katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlık alanında bilgisayar destekli yazılımlar ve yapay zekâ, makine öğrenmesi ve

derin öğrenme çalışmaları ile ilgili konularda, ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge faaliyetleri
yapmak ve uygulamalı araştırmalar koordine etmek, yönetmek, yürütmek.

b) Gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili gerekli bilgi sistemleri, yazılımları ve he-
saplama altyapılarının kuruluş ve işlevini koordine etmek, tasarlamak, kurmak, yönetmek ve
işletmek.

c) Sağlıkta bilgisayar destekli yazılımlar ve yapay zekâ ve büyük veri araştırmalarına
dayalı teknoloji geliştirmek suretiyle uluslararası seviyede rekabetçi ve dışa bağımlılığı azaltan
yenilikçi yöntem ve ürünleri uygulamaya koymak.

ç) Sağlıkta bilgisayar destekli yazılımlar ve yapay zekâ alanında yeni nesil yetişmiş ni-
telikli insan gücü karşılanmasına destek olmak üzere Merkez bünyesinde eğitim çalışmaları,
konferans, çalıştay, sempzoyum, kongre gibi eğitim aktiviteleri düzenlemek, yürütmek ve ben-
zer aktivitelere katılmak.

d) Faaliyetlerine destek sağlamak üzere yapay zekâ ve büyük veri konularında ortak-
lıklar oluşturmak, proje üretmek, iş ve hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda makale, kitap, dergi, eğitim broşürleri
ve benzerlerini yayımlamak.

f) Elektronik yayın (web sayfası, e-bülten, e-dergi, mesaj hattı, video ve tv çalışmaları)
yoluyla sağlıkta yapay zekâ alanında güncel araştırmalarla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde
etkinliklerle sunu çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Süresi biten Müdür
aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim üyeleri
arasından Müdür tarafından önerilen en çok iki kişi, Rektör tarafından üç yıl için müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkezle ilgili konularda Müdür tarafından
verilen görevleri yerine getirir.
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(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bı-
rakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca

alınan kararları uygulamak.
b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmî ve özel kurum ve
kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek
ve üretmek.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin
hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma
Kuruluna sunmak.

f) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma çağrısını yapmak ve Danışma Kurulu
toplantılarına ilgilileri davet etmek.

(5) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen,

Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye, Müdür ve
yardımcılarından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler,
yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Yönetim Kurulu
üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden
geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını
katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oy eşitliği durumunda, Müdürün oyunun içinde olduğu
karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üye-
nin görevi, görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.
b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine

yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerek-
tirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.
d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenle-

meleri hazırlamak ve Rektöre sunmak.
e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
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f) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-
rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-
ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

h) Müdürün, Merkezin amaçları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya istekleri halinde; diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kamu ve özel
kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
görevlendirilen en çok  20 üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi
dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler gö-
revlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Danışma Kurulu üyelerinin görevi de kendili-
ğinden sona erer.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde, Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve öneri-
lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda ça-

lışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grup-
larının üyeleri ve görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan
çalışma grubu Müdüre, yürütülen çalışmalar ile ilgili bir rapor sunar.

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler/araştırmalar kapsamında alı-

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

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Koç Üniversitesinden:
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ BANKASI ENFEKSİYON HASTALIKLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Has-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları

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: Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet Başkanı: Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
d) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Koç Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Enfeksiyon hastalıkları konusunda ileri düzeyde araştırmalar yapılmasını ve bu tür

araştırmaların yapılabileceği imkanların oluşturulmasını sağlamak.
b) Üretilen bilginin toplum yararına kullanılması için girişimlerde bulunmak ve bilginin

yayılmasını sağlamak.
c) Enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavileri ile korunma yollarının geliştirilmesinde

çözüm önerileri geliştirmek, çıkan ürünlerin ticarileştirilmesini sağlamak.
ç) Araştırmacı ve eğitimci insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesini

ve bu alanda eğitimler verilmesini sağlamak.
d) Üniversite-sanayi iş birliğine katkı sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Enfeksiyon hastalıkları alanında Üniversitenin diğer fakültelerinden öğretim üyele-

rinin katılımıyla; tanısal çalışmalar, moleküler görüntüleme, ilaç geliştirme, aşı geliştirme, en-
feksiyon kontrolü, epidemiyolojik çalışmalar, klinik karar destek araçları, halk sağlığı, sayısal
analizler ve matematiksel modellemeler başta olmak üzere enfeksiyon hastalıklarını ilgilendiren
tüm konularda çalışmalar yapmak.
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b) Araştırmacı insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi için enfek-
siyon hastalıkları, klinik mikrobiyoloji, halk sağlığı ve epidemiyoloji alanlarını temel almak
üzere yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrenciler için eğitim programları yapmak.

c) Sürekli eğitim ve kapasite geliştirme eğitimleri yapmak.
ç) Enfeksiyon hastalıkları araştırmaları alanında üretilen bilgi ve ürünlerin topluma ya-

yılması ve ticarileştirilmesi, bu alandaki çalışmalarla ilgili seminerler, konferanslar, konuşmalar
ve gerekli eğitsel malzemenin hazırlanarak kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; proje tanımlama ve yönetim beceri ve deneyimine sahip, pro-

jenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve ilgili bilim da-
lında Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlen-
dirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan
daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Görev süresi dol-
madan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendir-
me yapılır.

(2) Müdüre, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri
veya Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bir kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafın-
dan müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür görevi başında olmadığı zamanlarda ken-
disine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de
sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,

Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna önermek ve ka-

rara bağlanan çalışma programlarını yürütmek.
ç) Yıllık gelir ve gider bütçe önerisini hazırlamak, karara bağlanmak üzere Yönetim

Kuruluna sunmak.
d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma programı ve bütçe önerisini araş-

tırma ve geliştirmeden sorumlu rektör yardımcısına sunmak.
e) Araştırma projelerinin tasarlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve denetimini sağlamak.
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, ça-

lışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılma-
sından araştırma ve geliştirmeden sorumlu rektör yardımcısına karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, araştırma ve geliştirmeden sorumlu rektör yardım-

cısı başkan olmak kaydı ile Müdür dahil yedi üyeden oluşur. Araştırma ve geliştirmeden so-
rumlu rektör yardımcısı ve Müdür dışındaki beş üye, Merkezle ilişkisi olabilecek beş ayrı fa-
kültede (tıp, fen, mühendislik, sosyal bilimler ve hemşirelik fakülteleri) tam zamanlı olarak
çalışan öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için gö-
revlendirilir.
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(2) Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrı-
lanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem
doğrultusunda, Müdürün çağrısı ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda iki defa olağan
olarak toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde Müdürün ya da Yönetim Kurulu üyelerinin salt ço-
ğunluğunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılan-
ların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.
b) Danışma Kurulu üyelerini önermek.
c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ve bütçe önerisini karara bağlamak.
ç) Müdürün çalışmalarını denetlemek.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulu-

nan istişari bir organdır. Danışma Kurulu; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri, Merkezin
faaliyet konularında çalışan kişiler ile kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulu
tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyelerin veya
görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle ye-
nileri görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üye-
lerin üyeliği düşer.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az bir defa üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Danışma
Kurulunun kararları Yönetim Kuruluna öneri niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Ku-

ruluna önerilerde bulunur, danışmanlık yapar ve kendi uzmanlık alanlarında deneyim ve biri-
kimlerini paylaşarak Merkezin çalışmalarına katkı sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli

Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaş
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

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

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.
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KTO-Karatay Üniversitesinden:
KTO - KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO- Karatay Üniversitesinin akademik ve

idari organlarının oluşturulması, yönetimi, işleyişi, görev, sorumluluk ve denetimlerine ilişkin
esasları ve KTO- Karatay Üniversitesi ile ilgili diğer işlemleri düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, KTO- Karatay Üniversitesinin akademik ve idari organlarının oluş-
turulması, yönetimi, işleyişi, görev, sorumluluk ve denetimlerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (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
113 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: KTO- Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Dekan: Üniversite bünyesindeki fakültelerin dekanlarını,
c) Kurucu Vakıf/Vakıf: KTO- Karatay Üniversitesinin kurucusu olan Konya Ticaret

Odası Eğitim ve Sağlık Vakfını,
ç) Mütevelli Heyet: KTO- Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: KTO- Karatay Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: KTO- Karatay Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: KTO- Karatay Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet, Başkan ve Görevleri

Mütevelli Heyet
MADDE 4 – (1) Mütevelli Heyet, en yüksek karar organı olarak Üniversitenin tüzel

kişiliğini temsil eder.
(2) Mütevelli Heyet, yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma niteliklerine sahip en

az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından olmak üzere, dört yıl
süre ile seçilir ve tabii üye dâhil on beş kişiden oluşur. Seçilen Mütevelli Heyet üyeleri, baş-
kanlıkça ilk toplantıdan sonra Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(3) Mütevelli Heyet üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşur:
a) Konya Ticaret Odası Meclisi üyeleri arasından Vakıf Yönetim Kurulu tarafından se-

çilen beş üye,
b) Konya Ticaret Odası Meclis Üyesi olma şartlarını haiz kişiler arasından Vakıf Yö-

netim Kurulu tarafından seçilen dört üye,
c) Mütevelli Heyet üyeliğinin belirlendiği tarih itibariyle son bir yılda kesintisiz görev

yapmış Mütevelli Heyet üyeleri arasından Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilen üç üye,
ç) En az doktora derecesine sahip kişiler arasından Vakıf Yönetim Kurulu tarafından

seçilen iki üye.
(4) Mütevelli Heyet Başkanı üçüncü fıkranın (a) bendine göre belirlenecek üyeler ara-

sından olmak kaydı ile üye sayısının salt çoğunluğunun oyu ile seçilir.
(5) Kurucu Vakıf yönetiminde değişiklik olması halinde, üçüncü fıkranın (a) ve (b)

bentlerine göre Mütevelli Heyete seçilen üyelerin görevleri sona erer. Boşalan üyeliklere aynı
şekilde seçim yapılır.
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(6) Görev süresi sona eren üyeler, yukarıda belirlenen usul ile yeniden seçilebilir. Görev
süresi sona ermeden herhangi bir nedenle boşalan üyeliklerin yerine, eski üyenin belirlenme
usulü ile kalan süreyi tamamlamak üzere, üye seçimi yapılır ve seçilenlerin isimleri Mütevelli
Heyete bildirilir.

(7) Mütevelli Heyet üyeleri, görev süreleri devam ederken, Vakıf Yönetim Kurulunun
kararı ile görevden alınabilir. Bu durumda yeniden belirlenen üyeler kalan süreyi tamamlamak
üzere görev yapar.

(8) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesidir. Ancak, Başkan veya başkan vekili olarak
seçilemez ve kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz. Rektör dışındaki Üniversite
mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

(9) Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerinin görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi
halinde Rektör en geç yedi gün içinde Vakıf Yönetim Kuruluna bilgi verir.

(10) Mütevelli Heyet Başkanının görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde,
sona erme tarihinden itibaren iki ay sonra Üniversiteye bağlı merkezlerin yönetim organlarının
da görevi sona erer.

(11) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, kadrosunun bulunduğu
üniversiteden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilir.

(12) Mütevelli Heyet, Üniversitenin temsili de dâhil olmak üzere, yetkilerinin bir kıs-
mını, uygun gördüğü ölçüde ve sürede Başkana, Rektöre veya Üniversitenin diğer organlarına
devredebilir.

Mütevelli Heyetin görevleri
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
a) Başkanı ve başkan yardımcılarını ve muhasip üyeyi seçmek.
b) Üniversite çalışmalarının işleyişini ve yönetimini sağlayan ilke, politika ve plânları

belirlemek.
c) Üniversitede fakülte, enstitü, yüksekokul, hazırlık okulu, konservatuvar, meslek yük-

sekokulu, bölüm, uygulama ve araştırma merkezleri, teknopark, eğitim merkezi ve benzeri bi-
rimler ile fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu ve yüksekokulları oluşturan akademik birimlerin
kurulması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim Kuruluna sunulacak tek-
liflere ilişkin Rektörlük önerilerini incelemek ve uygun görürse onaylamak.

ç) Üniversite organlarınca kendisine sunulan düzenleyici işlemleri incelemek, değer-
lendirmek, kabul ettiklerini yetkili mercilerin onayına sunarak yürürlüğe girmesini sağlamak.

d) Üniversitenin ayrıntılı bütçesini onaylamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek,
bütçe uygulama esaslarını, harcama usullerini, harcamalara ilişkin yetkiler ile imza ve temsil
yetkilerini belirlemek, bütçe yılı içinde, gerektiğinde ek ödenek verilmesi hususunda karar ver-
mek, bütçe döneminde harcanamayan ödeneklerin yılsonunda, gelecek bütçe dönemine akta-
rılması konusunda karar vermek, bütçe kesin hesabını ibra etmek.

e) Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek, bağışları kabul etmek veya
reddetmek ve yeni kaynak yaratılmasını sağlamak.

f) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücreti ve diğer ücretlerin ödeme şekil ve za-
manını belirlemek.

g) Üniversiteye alınacak öğrenci sayısını ve burs kontenjanlarını Yükseköğretim Ku-
rulunun onayına sunulmak üzere karara bağlamak, verilecek bursun şekil ve miktarını Senato-
nun önerisini de alarak tespit etmek.

ğ) Üniversitede eğitim-öğretimin kalite ve standartlarının belirlenmesi ve uygulanması
için gerekli önlemleri almak.

h) Rektörlüğün boşalması halinde, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine,
en çok altı ay için, uygun görülecek bir profesörü vekâleten Rektörlüğe atamak.

ı) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.
i) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Başkan ve görevleri
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından dört yıl için bir Başkan ve

Başkanın önereceği üyeler arasından, ihtiyaç duyulan sayıda başkan yardımcısını ve bir mu-
hasip üyeyi seçer. Başkan yardımcılarının görev süresi Başkanın görev süresiyle sınırlıdır.

(2) Süreleri biten Başkan ve başkan yardımcıları yeniden seçilebilir.
(3) Başkan, Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder, Mütevelli

Heyetin kendisine devrettiği yetkileri Mütevelli Heyet adına kullanır, Üniversite organlarının
çalışmalarını ve performanslarını izleyip gerekli gördüğü konularda izlenimlerini ve yaptığı
çalışmaların sonuçlarını Mütevelli Heyete belirli dönemlerde bildirir.

(4) Başkan, Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer per-
sonelin sözleşmelerini, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylar.

(5) Başkan, Mütevelli Heyetin toplantı gündemini belirler, gerektiğinde üyelere görevler
verir.

(6) Başkan, Mütevelli Heyet üyeleri arasından veya dışarıdan kendi fiili görev süresi
ile sınırlı olarak hukuki, akademik veya teknik danışmanlar atayabilir.

(7) Başkan, görev başında olmadığı sürelerde Başkan yardımcılarından birisini yerine
vekil olarak görevlendirir.

Mütevelli Heyet toplantıları
MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet, yılda en az altı defa olağan, gerektiğinde Başkanın

daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.
(2) Mütevelli Heyet, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt ço-

ğunluğu ile alınır. Kabul yönünde karar almak için en çok dört tur oylama yapılabilir. Üçüncü
turda da salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Son oylamada
oyların eşitliği halinde Başkanın veya Başkanlığa vekâlet eden Başkan yardımcısının oyu yö-
nünde karar alınmış olur.

(3) Oylar kabul veya ret olarak kullanılır, çekimser oy kullanılamaz.
(4) Mütevelli Heyet, gerekli gördüğü hallerde, Rektör yardımcılarını, dekanları, enstitü,

yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezi müdürlerini, Genel Sekreteri,
uzmanları ve diğer ilgili görevlileri açıklamalarda bulunmak üzere toplantılara çağırabilir. Bu
şekilde toplantıya katılanlar oy kullanamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik ve İdari Yönetim Organları ve Görevleri

Rektör
MADDE 8 – (1) Rektör, Üniversitenin tam zamanlı statüde görev yapan en üst düzeyde

akademik ve idari yöneticisi olup, gerektiğinde Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel ki-
şiliğini temsil eder.

(2) Rektör ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Mü-
tevelli Heyet, asaleten atanma öncesinde Vekil Rektör atayabilir, yeni Rektör seçilinceye kadar
eski Rektörün görevine devam etmesine karar verir 2547 sayılı Kanunda belirtilen yaş sınırın-
dan önce atanmış olan Rektör görev süresi bitinceye kadar Rektörlük görevini sürdürebilir.

(3) Rektör, görevi başında olmadığı zaman, yardımcılarından birisini, onlar da yoksa
fakülte dekanlarından birisini yerine vekil olarak görevlendirir.

(4) Rektör, Üniversitenin ve Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin
en iyi şekilde yapılmasından, geliştirilmesinden, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlan-
masından, akademik yapılanma, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin planlanıp yürütül-
mesinden, Üniversitede bilimsel ve idari gözetim ve denetim yapılmasından, gerektiğinde gü-
venlik önlemleri alınmasından, bütün işlemlerin takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının
alınmasından Mütevelli Heyete ve Yükseköğretim Kuruluna karşı yetkili ve sorumludur.

(5) Rektörlüğün herhangi bir nedenle boşalması halinde  yeni Rektör atanıncaya kadar
Rektörlük kriterlerine uygun bir profösör ilgili mevzuat hükümleri kapsamında görevlendirilir.
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Rektörün görevleri
MADDE 9 – (1) Rektörün görevleri şunlardır:
a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını

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

b) Üniversitenin ayrıntılı bütçesini, yatırım programlarını, akademik ve idari kadro ih-
tiyaçlarını, Üniversiteye bağlı birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulunun görüş ve önerilerini
de alarak Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

c) Mütevelli Heyetçe öngörülen ve onaylanan yatırım programları, bütçe ve diğer mali
uygulamaları Başkanın denetiminde yürütmek ve Mütevelli Heyete bilgi vermek.

ç) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve diğer akademik birimlerinin ayrıntılı eğitim-
öğretim programlarını, ilgili birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulunun önerilerini aldıktan
sonra hazırlayıp Senatoya sunmak.

d) Üniversitede görevlendirilecek öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini
ve terfilerini hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

e) Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu,
uygulama ve araştırma merkezi müdürleri ve bölüm başkanlarını atamak üzere Mütevelli He-
yetin onayına sunmak.

f) Üniversite kadrosuna atanmış idari personel arasından, Genel Sekreter, Genel Sekreter
yardımcısı, idari birim koordinatörü, fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu sekreteri,
müdür, diğer idari amir ve yardımcılarını idari makamlara atamak üzere Mütevelli Heyetin
onayına sunmak.

g) Öğretim üyelerine uygun gördüğü akademik-idari görevleri vermek, gerekli görülen
hallerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya
bunlara yeni görevler vermek, gerektiğinde öğretim elemanları ve idari personelden komis-
yonlar oluşturmak.

ğ) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Rektörlüğe sunulan, eğitim-öğretim, araştırma ve
faaliyet raporları ile gelecek yılın çalışma planlarına ilişkin raporları değerlendirmek ve bunlar
hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek.

h) Yükseköğretim Kurulunca yapılan denetimlere ait raporlarda yerine getirilmesi is-
tenen hususlarla ilgili yapılan çalışmaları ve alınan önlemleri zamanında Başkana sunmak.

ı) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, hazırlık
okulu, konservatuvar, eğitim, uygulama ve araştırma merkezleri kurulması; bölüm, anabilim,
ana sanat dalları ve teknopark açılması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğ-
retim Kuruluna sunulacak önerileri hazırlamak ve Senato kararını takiben Mütevelli Heyetin
onayına sunmak.

i) Mütevelli Heyetin verdiği yetki çerçevesinde Üniversitenin harcama yetkilisi görevini
yapmak.

j) İlgili diğer mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından verilen görevleri
yapmak ve yetkileri kullanmak.

(2) Rektör, kendi fiili görev süresiyle sınırlı olmak üzere, öğretim üyeleri arasından da-
nışman olarak belirlediği kişileri, Mütevelli Heyet Başkanının onayına sunar.

Rektör yardımcıları
MADDE 10 – (1) Rektör; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede

görev yapan profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından en fazla iki öğretim üyesini Rektör
yardımcısı olarak seçer ve Başkanın onayına sunar. Rektör yardımcılarının görevleri Rektör
tarafından belirlenir.

(2) Rektörün görev süresi sona erdiğinde, yardımcılarının da görev süresi sona erer.
Rektör yardımcıları, süreleri sona ermeden, aynı usulle görevden alınabilir.

20 Aralık 2020 – Sayı : 31340                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Senato
MADDE 11 – (1) Senato, akademik bir organ olup, Rektörün başkanlığında, Rektör

yardımcıları, dekanlar, enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürleri ve her fakülteden
kendi fakülte kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa
olağan, Rektörün gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır.

(3) Senatonun raportörü Genel Sekreterdir.
Senatonun görevleri
MADDE 12 – (1) Senatonun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hak-

kında karar almak.
b) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim birimlerinin programlarını, kontenjanlarını, burs

kontenjanları ile bursun şekil ve miktarına ilişkin önerilerini Mütevelli Heyetin onayına sun-
mak.

c) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak veya ilgili
birimlerce hazırlanmış olanlar hakkındaki görüşlerini Rektöre bildirmek.

ç) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağ-
lamak.

d) Üniversitelerarası Kurula ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
e) Mütevelli Heyetçe intikal ettirilen konularda görüş bildirmek.
f) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı tüm birimlerin kurullarının kararlarına yapılan

itirazları inceleyerek karara bağlamak.
g) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen görevleri yapmak.
Üniversite Yönetim Kurulu
MADDE 13 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör başkanlığında, dekanlar ve Üni-

versiteye bağlı farklı öğretim birimleri ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından
dört yıl için seçilmiş üç profesörden oluşur.

(2) Rektör gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Üniversite Yö-
netim Kurulunun raportörü Genel Sekreterdir.

(3) Rektör yardımcıları oy hakkı olmadan Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına
katılabilir.

Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yükseköğretim üst kuruluşlarının, Mütevelli Heyetin ve Senatonun kararlarının uy-

gulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardımcı olmak.
b) Üniversitenin faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye

bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programlarını, bütçe taslağını incelemek ve
kendi önerileriyle birlikte Rektörlüğe sunmak.

c) İlgili birimlerin görüşlerini alarak, Üniversiteye bağlı tüm birimler tarafından yürü-
tülen kurs, seminer, proje, danışmanlık ve benzeri hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin
alınma şekil ve zamanlarını belirleyerek Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

ç) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının kararlarına
yapılan itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.

d) Üniversite yönetimiyle ilgili Rektörün gündeme getirdiği diğer konularda karar al-
mak.

e) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
Dekan
MADDE 15 – (1) Dekan, Rektörün önereceği profesör unvanına sahip kişiler arasından

Mütevelli Heyet tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten Dekan yeniden atanabilir ve süresi
sona ermeden aynı usulle görevden alınabilir.
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(2) Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı
öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi, üç yıllığına Dekan yardımcısı olarak seçer ve Rek-
törün onayına sunar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir.
Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve
vekâlet, altı ayı geçerse yeni bir Dekan atanır.

(4) Dekan, fakültenin ve birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kulla-
nılmasından ve geliştirilmesinden, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, öğ-
rencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve ya-
yın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve deneti-
minin yapılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından Rektöre
karşı sorumludur.

Dekanın görevleri
MADDE 16 – (1) Dekanın görevleri şunlardır:
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,

fakültenin bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rek-
törlüğe sunmak.

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

d) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen görevleri yapmak.
Fakülte kurulu
MADDE 17 – (1) Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında, fakülteye bağlı bölümlerin

başkanlarıyla üç yıllık süre için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, do-
çentlerin kendi aralarından seçecekleri iki ve doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından se-
çecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu, her yarıyıl başında ve sonunda olağan olarak toplanır. Dekan, gerekli
gördüğünde fakülte kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Fakülte kurulunun görevleri
MADDE 18 – (1) Fakülte kurulunun görevleri şunlardır:
a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyet-

lerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini hazırlayarak Senatonun onayına
sunmak.

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.
c) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
Fakülte yönetim kurulu
MADDE 19 – (1) Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun

üç yıllığına seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur.
(2) Fakülte yönetim kurulu, Dekanın çağrısı üzerine toplanır.
Fakülte yönetim kurulunun görevleri
MADDE 20 – (1) Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ

olup, görevleri şunlardır:
a) Fakülte kurulu kararlarıyla tespit edilen esasların uygulanmasında dekana yardım et-

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

sağlamak.
c) Dekanın, fakülte yönetimiyle ilgili olarak getireceği konularda karar almak.
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ç) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve ilişiklerinin kesilmesi ile eğitim-öğretim ve
sınavlara ilişkin işlemler hakkında karar vermek.

d) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
Enstitü müdürü
MADDE 21 – (1) Enstitü müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından

üç yıllığına atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Enstitü müdürü, görev süresi sona
ermeden aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Enstitü müdürü, ihtiyaç halinde, enstitünün tam zamanlı öğretim elemanları arasın-
dan en çok iki kişiyi üç yıllığına Müdür yardımcısı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar.
Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer.

(3) Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve
vekâletin altı ayı geçmesi veya müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması hallerinde aynı
usulle yeni müdür atanır.

(4) Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekana verilen
görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü kurulu
MADDE 22 – (1) Enstitü kurulu; enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları

ve enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşur.
(2) Enstitü kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kuruluna

verilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.
Enstitü yönetim kurulu
MADDE 23 – (1) Enstitü yönetim kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, müdür

yardımcıları ile Müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç
yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim ku-
ruluna verilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokul müdürü
MADDE 24 – (1) Yüksekokul müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet ta-

rafından üç yıllığına atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. Yüksekokul müdürü görev
süresi sona ermeden aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Yüksekokul müdürü, ihtiyaç halinde, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları
arasından en çok iki kişiyi üç yıl için Müdür yardımcısı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar.
Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde, yardımcılarının görevleri de sona erer.

(3) Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve
vekâletin altı ayı geçmesi veya müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması hallerinde aynı
usulle yeni müdür atanır.

(4) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekanlara
verilen görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul kurulu
MADDE 25 – (1) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile

yüksekokuldaki bölüm, anabilim veya anasanat dalı 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 yıllığına
seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle
fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.
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Bölüm başkanı
MADDE 27 – (1) Bölüm başkanı, ilgili bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı

takdirde tam zamanlı doçentleri, o da bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından
fakültelerde dekanın, yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için
atanır. Süresi biten bölüm başkanı yeniden atanabilir veya görevden alınabilir. Bölüm başkanı,
görevi başında bulunamayacağı süreler için Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyelerinden
birini vekil olarak bırakır. Bölüm başkanının altı aydan fazla görev başında bulunmaması du-
rumunda yeni bir bölüm başkanı atanır.

Öğretim elemanları
MADDE 28 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma

görevlilerinden oluşur. 
(2) Öğretim elemanlarının nitelikleri, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim

elemanlarının nitelikleriyle aynıdır. Öğretim elemanlarının seçiminde akademik ve bilimsel
yönden Mütevelli Heyetçe kabul edilecek diğer şartlar da aranır. Devlet yükseköğretim ku-
rumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler
Üniversitede görev alamazlar.

(3) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle verilen gö-
revleri yapar, aylık ve diğer özlük hakları bakımından ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş
Kanunu hükümleri uygulanır.

(4) Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı, enstitü, yüksekokul
ve enstitü müdürleri, Dekan ve Rektör tarafından izlenir ve denetlenir.

(5) Ücretleri Mütevelli Heyetçe belirlenir.
(6) Özel hükümler, performans kriterleri ve süre dâhil diğer talepler yıllık sözleşme ile

belirlenir.
Öğretim üyeleri
MADDE 29 – (1) Öğretim üyeleri, Üniversitede görevli tam zamanlı profesör, doçent

ve doktor öğretim üyeleridir.
(2) Öğretim üyeleri Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile atanır.
(3) Öğretim üyelerinin akademik unvanlara ilişkin atama ve yükselmeleri, 2547 sayılı

Kanunda belirtilen usullere göre yapılır.
(4) Ücretleri Mütevelli Heyetçe belirlenir.
(5) Özel hükümler, performans kriterleri ve süre dâhil diğer talepler yıllık sözleşme ile

belirlenir.
Öğretim üyelerinin görevleri
MADDE 30 – (1) Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:
a) Üniversitede, 2547 sayılı Kanunda belirtilen amaç ve ilkelere uygun biçimde önli-

sans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yap-
tırmak, projeleri ve seminerleri yürütmek.

b) Üniversitede bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak.
c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri

kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, 2547 sayılı Kanundaki amaç ve ana il-
keler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek.

ç) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek.
d) Her eğitim-öğretim yılında yaptığı bilimsel araştırmaların, yayınların ve verdiği ders-

lerle yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini ve kongre tebliğlerinin birer örneğini,
bir rapor halinde, bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığı ile Rektörlüğe sunmak.

e) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
Öğretim görevlileri
MADDE 31 – (1) Öğretim görevlileri, Üniversitede ve bağlı birimlerinde atanmış öğ-

retim üyesi bulunmayan derslerin veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen ko-
nularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eser-
leriyle tanınmış, üniversitelerde de ders verme yetkisine sahip, süreli veya ders saati ücreti ile
görevlendirilmiş kişilerdir. 
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(2) Öğretim görevlileri; ilgili yönetim kurullarının görüşü alınarak fakültelerde dekanın,
Rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün önerisi ile Rektörlükçe onaylanır ve
Mütevelli Heyet tarafından atanır. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.
Öğretim görevlileri, aynı usulle yeniden atanabilirler.

(3) Ücretleri Mütevelli Heyetçe belirlenir.
(4) Özel hükümler, performans kriterleri ve süre dâhil diğer talepler yıllık sözleşme ile

belirlenir.
Araştırma görevlileri
MADDE 32 – (1) Araştırma görevlisi; Üniversitede yapılan araştırma, inceleme ve de-

neylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim ele-
manıdır. Araştırma görevlileri; ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm
Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul olumlu görüşü üzerine Rektörlükçe onaylanır ve Mütevelli
Heyet tarafından atanır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. İhtiyaç olduğu
ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde sözleşmeleri her defasında bir yıl süreyle
uzatılabilir. Lisansüstü eğitime kabul şartlarını karşılayan araştırma görevlileri, bağlı bulunduğu
bölümün önerisi, dekanlık görüşü ve Rektörlük onayı ile lisansüstü eğitim programlarına ka-
tılabilirler.

(2) Ücretleri Mütevelli Heyetçe belirlenir.
(3) Özel hükümler, performans kriterleri ve süre dâhil diğer talepler yıllık sözleşme ile

belirlenir.
Yabancı uyruklu öğretim elemanları
MADDE 33 – (1) Üniversitede sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabancı uyruklu

öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve Üni-
versite Yönetim Kurulunun uygun görüşü üzerine Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin ona-
yıyla atanırlar/görevlendirilirler. Bunun için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli
izin veya olumlu görüşleri alınır.

(2) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ücretleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(3) Yabancı uyruklu öğretim elemanları, öğretim görevleri bakımından 2547 sayılı Ka-
nun ve bu Yönetmelikte tam zamanlı öğretim elemanları için öngörülen hükümlere tabidir.

(4) Özel hükümler, performans kriterleri ve süre dâhil diğer talepler yıllık sözleşme ile
belirlenir.

İdari organlar
MADDE 34 – (1) Üniversitenin idari teşkilatı, Rektör tarafından teklif edilen ve Mü-

tevelli Heyet tarafından onaylanan, aşağıda belirtilen idari birimlerden oluşur:
a) Genel Sekreterlik.
b) İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü.
1) Ayniyat ve Lojistik Ofisi.
2) Satın Alma Ofisi.
3) Yapı ve Teknik İşler Ofisi.
4) İnsan Kaynakları Ofisi.
5) Özlük ve Bordrolama Ofisi.
c) İdari İşler Direktörlüğü.
1) Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörlüğü.
2) Siber Güvenlik Ofisi.
ç) Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü.
1) Arşiv ve Belge Yönetim Ofisi.
2) Uluslararası İlişkiler Ofisi.
d) Öğrenci İşleri Direktörlüğü.
1) Öğrenci Bilgi Sistemleri Ofisi.
2) Burs Ofisi.
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e) İletişim Direktörlüğü.
1) Tanıtım Ofisi.
f) Sağlık, Kültür ve Sportif Aktiviteler Direktörlüğü.
1) Sportif Faaliyetler ve Sağlık Ofisi.
2) Kariyer Gelişim ve Mezun İlişkiler Ofisi.
g) Bilgi İşlem Direktörlüğü.
ğ) Hukuk Müşavirliği.
h) Kalite Yönetim Ofisi.
ı) Teknoloji Transfer Ofisi.
i) İç Denetim Birimi.
j) Erasmus Ofisi.
(2) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu sekreterleri, Genel Sekretere

bağlı olarak, görevli oldukları birimin idari işlerini yürütürler.
(3) Üniversite idari organlarında görev alacak tüm personel Genel Sekreterin görüşü

alınarak Rektörün önerisi, Mütevelli Heyetin onayı ile atanır.
Genel Sekreterlik
MADDE 35 – (1) Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile ihtiyaç duyulan sayıda genel

sekreter yardımcısı, Direktör  ve bağlı birimlerden oluşur.
(2) Genel Sekreterin atanması ve görevden alınması Rektörün önerisi ve Mütevelli He-

yetin onayı ile olur.
(3) Genel Sekreter, Üniversite idari organlarının başıdır ve Üniversite organlarının ka-

rarları doğrultusunda Üniversitenin idari ve mali işlerini Rektöre bağlı olarak yürütmekle gö-
revlidir. İdari organların çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreterin görevleri
MADDE 36 – (1) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin idari organlarında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir

şekilde çalışmasını sağlamak.
b) Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunda oy kullanmaksızın ra-

portörlük yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağ-
lamak.

c) İdari ve mali konularda Mütevelli Heyet ve Rektörlük tarafından alınan kararları yü-
rütmek.

ç) Üniversite idari organlarında görevlendirilecek idari personelin seçimine ilişkin usul
ve bu kişilerde aranacak nitelikleri belirleyerek Rektörlük aracılığı ile Mütevelli Heyetin ona-
yına sunulmasını sağlamak.

d) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.
e) Dosyalama, arşiv ve bilgi sistemlerinin kurulmasında ve işletilmesinde yardımcı ol-

mak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Üniversitenin gelir kaynakları
MADDE 37 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.
b) Üniversite tarafından yapılacak yatırımlar ile kurulacak işletmelerden ve kurulmuş

işletmelere iştiraklerden elde edilecek gelirler.
c) Araştırma, geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler ile eği-

tim-öğretim programlarından elde edilecek gelirler.
ç) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri ile diğer ücretler.
d) Yayın ve satış gelirleri.
e) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak hibeler.
f) Üniversitenin eğitim, uygulama ve teknoloji merkezlerinden elde edilecek gelirler.
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g) Bağışlar, vasiyetler.
ğ) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri.
h) Diğer gelirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanı yetiştirme
MADDE 38 – (1) Üniversitede, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre,

yurt içinde ve yurt dışında öğretim elemanı yetiştirilir. Bu amaçla, Üniversitenin araştırma gö-
revlileri, araştırma ve doktora çalışmaları yapmak üzere başka bir üniversiteye gönderilebilir.

(2) Yurt içinde veya yurt dışında bu şekilde yetiştirilecek öğretim elemanları, taraflarca
yapılacak sözleşmeye ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede mecburi hizmetlerini
yerine getirmek zorundadır.

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme
MADDE 39 – (1) Öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilme-

lerinde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Görevlendirmelerde, yapılacak ödemeler, bunların süreleri, görevlendirmenin amacı

ve kapsamına ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından onay-
lanır.

Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri
MADDE 40 – (1) Üniversitenin akademik birimleri re’sen veya talep üzerine araştır-

ma-geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri yürütebilir ve benzer nitelikte faaliyetlerde
bulunabilirler.

(2) Projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetlere ilişkin öneriler, konu, plan-
lama, kimlerin katılacağı ve benzeri hususlar ilgili birimlerin kurulları tarafından belirlenerek
Rektörlüğe sunulur. Rektörlükçe kabul gören öneriler, onay için Mütevelli Heyete sunulur.
Üniversitenin tam zamanlı personelinin Üniversite dışında yürütecekleri danışmanlık ile serbest
meslek, araştırma ve proje faaliyetlerine ilişkin izin talepleri ilgili birim yöneticisinin görüşü
ile Rektörlük tarafından değerlendirilir ve onay için Mütevelli Heyete sunulur.

Disiplin
MADDE 41 – (1) Üniversitedeki öğretim elemanları, idari personel ve diğer personelin

disiplin iş ve işlemlerinde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat  hükümleri uygulanır.
Personele ilişkin hükümler
MADDE 42 – (1) Üniversitede görev alacak akademik ve idari personelin çalışma esas-

ları, 2547 sayılı Kanunda Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personele,
aylık ve diğer özlük hakları bakımından 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Fahri akademik unvan verilmesi
MADDE 43 – (1) Üniversite, akademik unvan şartı aranmadan kendi alanlarında ulusal

ve uluslararası başarıya sahip ve Üniversiteye olağanüstü hizmeti olan kişilere, Senatonun öne-
risi ve Mütevelli Heyetin kararı ile fahri doktorluk veya fahri profesörlük unvanı verebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 44 – (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 diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Senato kararları uy-
gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO

Karatay Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10749 

—— • —— 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10748 

—— •• —— 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÜST HAKKI TESİS EDİLMESİ VE ÜST HAKKI  
BEDELİ KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul İli Zeytinburnu Belediye Başkanlığından: 
İhalenin Konusu : Zeytinburnu ilçesi, Beştelsiz Mahallesi, 2326 ada, 49 parsel sayılı 

taşınmaz üzerinde ekli avan projeler doğrultusunda, Belediyenin kabul etmesi ve gerekli 
gördüğünde değişiklik yapabilmesi şartıyla uygulama projesi yapılması ve projelere uygun olarak 
da kapalı otopark ve spor tesisleri yapılmak üzere 29 (yirmi dokuz) yıl süreyle üst hakkı tesis 
edilmesi ve üst hakkı bedeli karşılığı işletilmesi işi 

İhale Tarih ve Saati : 31/12/2020 – 11:00 
İhalenin Yeri : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu 
Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL 
İlgili Müdürlük/Birim : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 

413 11 11-3085 
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif 

Usulü 
Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri : 31/12/2020 – 10:30 Yazı İşleri Müdürlüğü 
• İşin tahmini yatırım bedeli (inşaat maliyeti) : 20.565.000,00 TL + KDV 
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• İmar Durumu : Açık Semt Spor Alanı 
• Geçici teminat %3 : 616.950,00 TL 
• İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 250,00 

TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir. 
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle 

birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır. 
1) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; 
a) T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan suretinin, 
b) İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya 

ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı suretinin, 
c) Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait 

vekâletnamelerin, 
d) İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza beyannamesinin, 
e) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin 
2) TÜZEL KİŞİLER İÇİN; 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası 

belgesinin, 
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi 
itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve 
onaylı suretinin, 

c) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı imza sirkülerinin, 
d) Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnamelerin, 
e) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin, 
3) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE; 
a) Ortak girişimi oluşturan kişilerin her birine ait yukarıda gerçek ve tüzel kişiler için 

belirtilen belgelerin aslı veya onaylı suretinin, 
b) Ortak girişim adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait 

vekâletnamelerin, 
c) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin,  
İbraz edilmesi zorunludur. 
4) Tüm istekliler için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir: 
a) İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak geçici teminat vermeleri 

gerekmektedir. 
b) İstekliler, gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 

ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ihale 
tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. 

c) İsteklilerin tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi 
bildirmesi gerekmektedir. 

d) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip işi zamanında bitirmeyen, kira, ecrimisil vs. 
birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar 
alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri feshedilmiş olanların idareyi yeni zarara 
sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. 

e) İsteklilerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu 
şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri 
Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

f) İşbu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, talep edilen 
bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması 
gerekmektedir. 

İlan olunur. 10769/1-1 
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MUHTELİF CİNS YAZILIM VE LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri 

Yönetimi Daire Başkanlığı (I) ihtiyacı, muhtelif cins yazılım ve lisans teknik şartnamesine ve 

teknik şartnamede belirtilen marka/modellerine 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/modeller, 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, 25/12/2020 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 belgelerin teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen marka/modellerine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarflar aynı gün 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. 

 10770/1-1 
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HAZIR BETON ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK ihtiyacı olarak hazır beton (3 kalem) alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2020/707122 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel:0 372 259 47 94 Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

S. No 
İş Kaleminin Adı ve 

Kısa Açıklaması 
Birimi Miktarı 

1 
C-20/25 Kalite TS EN 

206-1 POMPASIZ 
m³ 260 

2 
C25/30 Kalite TS EN 

206-1 POMPASIZ 
m³ 150 

2- İhale konusu işin nev’i: 
Hazır 
Beton  

(3 kalem) 

3 
C20/25 Kalite TS EN 

206/1 POMPALI 
m³ 110 

b) Teslim yeri : İlgili Müessese Müdürlüklerinin göstereceği söz konusu 
betonlama işlerinin yapılacağı sahalar olacaktır.  

c) Teslim süresi : Teslimat siparişe müteakip derhal başlanacak olup 
ihtiyaç biriminin bildireceği miktarlarda partiler halinde 
365 günde teslim edilecektir. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 13.01.2021 Çarşamba-Saat 15.00 
c) Dosya no : 2014049 
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) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

listesi, 
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j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  

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

4.2.1. Hazır beton TS EN 206’ya uygun olacaktır. 
4.2.2. Teklifte bulunan firmalar teklifleri ile birlikte yetkili makamlardan alınmış CE veya 

G ve TS EN 206:2013+A1(2017) Uygunluk Belgesi vereceklerdir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli 

tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre 
belirlenecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  
5.3. Yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

“İhale dokümanının kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanı 
bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.  

İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya 
geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 13.01.2021 Çarşamba-Saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Her bir iş kaleminin miktarı 
için de kısmi teklif verilemeyecektir.  

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

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

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 10668/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketinden:  
Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 

36. ve 37. maddeleri kapsamında Kapalı Teklif (Artırım) Usulü ile arsa satış ihalesi yapılacaktır. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1. İdarenin 
a) Adı : Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş. 
a) Adresi : Körfez Mah. Hafız Binbaşı Cad. Yunus Emre Kültür 

Merkezi Kat: 2 İzmit/KOCAELİ 
b) Telefon ve faks numarası : 0262 331 07 03 - 0262 321 85 31 
2. İşin Adı, Tanımı ve Niteliği : Mülkiyeti Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ye ait 

Kocaeli İli Başiskele İlçesi Yuvacık Mahallesi 529 
Parsel No’lu 8570 m2 yüzölçümlü ve 530 Parsel No’lu 
5590 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazlardır. 

3. Satışı Yapılacak Taşınmaz 

S. 
No 

Parsel 
Yüzölçümü 

(m2) 

Tahmin Edilen 
(Muhammen) 
Bedeli (TL)  

(KDV Hariç) 

Geçici 
Teminat 

(TL) 

İhale 
Tarihi 

İhale 
Saati 

Şartname 
Satış Bedeli 

(TL) 

1 529 8570 

2 530 5590 
7.788.000,00 233.640,00 06.01.2021 11:30 1000,00 

4. İhalenin Yapılacağı Yer : Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük 
Binası 

5. Şartname Satış Bedeli ve Yeri :Şartname İdarede bedelsiz görülebilir ve 1.000,00–TL 
(Bin Türk Lirası) karşılığı Kent Konut İnş San. ve Tic. 
A.Ş. / Teknik İşler Müdürlüğü-Planlama İhale ve Hakediş 
adresinden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler: 
İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda 

belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici 
teminatı yatırmak şarttır. 

Gerçek Kişilerden; 
a) Nüfus Müdürlüklerinden alınacak onaylı nüfus kayıt örneği, 
b) Şartnamenin ekinde bulunan forma uygun adres beyanı, 
c) Noter tasdikli imza beyannamesi, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Şartname ekinde yer alan forma uygun İdareye borcu olmadığına ilişkin Kent Konut 

İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İdari ve Mali İşler Müdürlüğünden alınacak belge, 
f) İhale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İdari ve 

Mali İşler Müdürlüğünden alınacak belge, 
g) Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu, 
h) Şartname ekinde yer alan forma uygun geçici teminat mektubu (Bankalar veya Özel 

Finans Kurumlarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya geçici teminat 
bedelinin ödendiğine ilişkin belge, 

i) Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi, 
İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek 

kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunması ve 
bu maddelerde bulunan özelliklere haiz olması zorunludur. 
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j) Taşınmaz satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 
tarafından imzalanmak zorundadır.) 

Tüzel Kişilerden; 
a) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge (faaliyet belgesi), 

b) Şartnamenin ekinde bulunan forma uygun adres beyanı 
c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
d) Ticaret Sicili Gazetesi, (Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri) 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Şartname ekinde yer alan forma uygun İdareye borcu olmadığına ilişkin Kent Konut 
İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İdari ve Mali İşler Müdürlüğünden alınacak belge, 

g) İhale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İdari 
ve Mali İşler Müdürlüğünden alınacak belge, 

h) Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu, 
i) Şartname ekinde yer alan forma uygun geçici teminat mektubu (Bankalar veya Özel 

Finans Kurumlarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya geçici teminat 
bedelinin ödendiğine ilişkin belge, 

j) Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi, 
İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; Ortak girişimi oluşturan tüzel 

kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunması 
ve bu maddelerde bulunan özelliklere haiz olması zorunludur. 

k) Taşınmaz satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 
tarafından imzalanmak zorundadır.) 

7. Diğer Hususlar 
a) İstekliler şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya aslına 

uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp tekliflerini en geç ihale tarih 
ve saatine kadar Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Teknik İşler Müdürlüğü/Planlama İhale ve 
Hakediş adresine elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderebilir. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar - Teknik İşler Müdürlüğü/ 
Planlama İhale ve Hakediş adresine ulaşması şarttır). 

b) İhaleye teklif verecek isteklilerce belgelerin tamamının aslının veya aslına uygunluğu 
noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale 
tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh 
düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler. 

c) Vergi, resim, harç ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek olup, satış bedeli 
(KDV dahil) peşin olarak ödenecektir. 

d) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalesinde geçerli en yüksek teklifin altında 
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle 
ihale sonuçlandırılacaktır. 

e) İsteklinin imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma turlarına katılım için 
zorunludur. 

f) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesi gereğince ilan olunur. 
 10665/1-1 
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AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Diyarbakır İli Çınar Belediye Başkanlığından: 
Çınar Belediyesi Akaryakıt Ürünleri Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

İhale Kayıt Numarası : 2020/676936 

1-İdarenin 

a) Adresi : GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23 
21750 ÇINAR/DİYARBAKIR 

b) Telefon ve faks numarası : 4125112178 - 4125112161 

c) Elektronik Posta Adresi : yaziisleri@cinar.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin Euro Dizel 280.000 Litre 95 Oktan 
Kurşunsuz Benzin 12.000 Litre 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Belediyemizin İhtiyaç duyduğu motorin 
Belediyemiz Makine İkmal Bakım Şefliğindeki 
50.000 litrelik akaryakıt deposuna peyderpey 
boşaltılacaktır. Benzin Araçlarımıza peyderpey 
verilmek üzere ilçe merkezi imar sınırları 
dâhiline getirilecektir. 

c) Teslim tarihi : Belediyemizin İhtiyaç duyduğu motorin 
Belediyemiz Makine İkmal Bakım Şefliğindeki 
50.000 litrelik akaryakıt deposuna peyderpey 
boşaltılacaktır. Benzin Araçlarımıza peyderpey 
verilmek üzere ilçe merkezi imar sınırları 
dâhiline getirilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çınar Belediyesi 3.Kat İhale Komisyonu 
Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 06.01.2021 - 11:00 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 

gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
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a) İstekli Bir Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu İse Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu Tarafından Verilmiş Teklif Sahibinin Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu 
Olduğunu Gösteren ve iş bitimine kadar geçerliliği olduğuna dair belgeyi ibraz edecektir. 

b)İstekli Bir Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi İse Teklif Sahibinin 
Bayisi Olduğu Kuruluştan Verilmiş Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi 
Olduğuna Dair Bayilik Yazısı Ve Bayilik Sözleşmesinin iş bitimine kadar geçerliliği olduğuna 
dair belgeyi ibraz edecektir. 

c)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve 
İzin Belgesi 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 

Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı 

Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 
belgeler. 

4.3.2. 
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: 
a)Alınacak akaryakıt ürünleri için TSE standartlarına ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına 

uygunluk taahhütnamesi 
b)İhale konusu işin bir kısmı veya tamamı alt yüklenicilere yaptırmayacağına ilişkin 

taahhütnamesi 
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4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
İhale konusu malın ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren TSE 

belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler ile işin gerektirmesi halinde Uluslararası Akreditasyon 
Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite 
edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifikaların sunulması gerekir. Ancak, bu 
kalite kontrol kuruluşlarının uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının 
Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. 

a)Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması 
zorunludur. Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik 
düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı 
hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlara; bunların olmaması 
halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya 
tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir. 

b)Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması, montaj ve 
bakımına ilişkin talimatlar da dahil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle birlikte kullanılması 
öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler; piyasaya arzı, etiketlenmesi, kullanımı ve bertaraf 
edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer bilgiler ve ürünü kullanabilecek 
risk altındaki tüketici grupları açısından değerlendirildiğinde, temel gerekler bakımından azamî 
ölçüde koruma sağlaması gerekir. 

4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 
Teklif edilen petrol ürünleri; EPDK tarafından belirlenen evsaflara, TSE standartlarına, 

Tüpraş Spesifikasyonlarına uygun olacaktır. Yeterli şart ve seviyede ulusal marker tatbik edilmiş 
olacaktır. Ulusal marker tatbik edilmemiş ürünler kabul edilmeyecektir. Bu konuda başbakanlığın 
15.10.2007 tarih ve 26671 sayılı genelgedeki esaslara göre işlem yapılacaktır. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak 

indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim 

günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
 10607/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 
numaraları, aynı Kanun’un 42’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 
yazılı iptal veya iptalin kaldırılmasına ilişkin İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ile 
işlem tesis edilmiştir. 

- Bolu İli, 1094 ada, 11 parsel – Cengizay İnşaat Emlak Otomotiv Gıda Hafriyat San. ve 
Tic. Ltd. Şti. (0014315700376548) – Şirket ortağı Ayhan CENGİZ - 29.09.2020 tarihli ve 0412 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Gaziantep İli, 18K-1C pafta, 917 ada, 1 parsel (G Blok) – Ediz Müteahhitlik Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi (0027315363516165) – 17.07.2020 tarihli ve İPTAL-2020-27-012 sayılı İl 
Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, 243EE2D pafta, 6884 ada, 15 parsel – Ahmet ÇIKMAZ - Fırat İnşaat 
(0034112971085166) – 27.11.2020 tarihli ve 10 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Konya İli, 431 pafta, 404 ada, 21 parsel – Siyam Tarım Gıda İnşaat Turizm Dayanıklı 
Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0042315282780102) - Şirket ortağı Mustafa 
KONCAGÜL - 03.12.2020 tarihli ve İPTAL-2020-02-025 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Konya İli, 30M-II pafta, 1 ada, 22 parsel (A ve B Blok) – Celal ALTINIŞIK- Altın 
İnşaat Emlak ve Otomotiv Ticaret (0042111865323621) – 03.12.2020 tarihli ve İPTAL-2020-02-
023 ile İPTAL-2020-02-024 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 19-B-05-A-3-C pafta, 22630 ada, 9 parsel – Hüseyin ÖZKAN – 08.12.2020 
tarihli ve 2020-91 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 129-B-05-C-4-A pafta, 22667 ada, 1 parsel – Nuri DAĞ 
(0006110114780466) – 28.05.2020 tarihli ve 2020-2411 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı 
ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 626 ada, 5 parsel – Huzurcan Yapı İnş. Emlak Müt. San. Tic. Ltd. Şti. 
(0059315467206303) – Şirket ortağı Celal YILDIRIM - 03.12.2020 tarihli ve 2020-43 sayılı İl 
Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 201 ada, 16 parsel – Sayın Plan Dekorasyon Mimarlık Mühendislik İnşaat 
Taahhüt Turizm Sosyal Hizmetler Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
(0059311313602038) – Şirket ortağı Ömer GÜLÜŞTÜR - 03.12.2020 tarihli ve 2020-44 sayılı İl 
Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Kırşehir İli, 30-L-3-C pafta, 757 ada, 1 parsel – Yüksel YAĞAN (0034111462552038) - 
03.12.2020 tarihli ve 007 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 1548 ada, 3 parsel – Halil İbrahim BÖLÜKBAŞI (0006110373763512) – 
08.12.2020 tarihli ve 2020-92 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 1552 ada, 5 parsel – Ömer KARADEMİR (0006111238311621) – 
08.12.2020 tarihli ve 2020-93 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa İli, 33 pafta, 756 ada, 292 parsel – Halit Uslu İnşaat Gıda Turz. Nak. Teks. Zeyve 
Zey. Ür. Ltd. Şti. (0016315395821766) – Şirket ortağı Halit USLU – 09.12.2020 tarihli İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 679 ada, 6 parsel – Erkan ASLAN (0006113041021638) – 10.12.2020 tarihli 
ve 2020-94 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 45046 ada, 23 parsel – Fikriye KAYGIN (0006110195652612) – 10.12.2020 
tarihli ve 2020-97 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 1550 ada, 3 parsel – Şakir ORUÇ (0006113348011512) – 10.12.2020 tarihli 
ve 2020-95 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 8B-IC pafta, 46047 ada, 3 parsel – Seçim Proje Mim. Müh. İnş. Oto. Eml. 
Mak. Yed. Par. Ltd. Şti. (0006311626350021) - Şirket ortağı Necati SEÇİM – 10.12.2020 tarihli 
ve 2020-96 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 
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- İstanbul İli, 16 pafta, 21 parsel – Halil İbrahim YILDIZ (0034112218863366) - 
04.12.2020 tarihli ve 15 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, F22C21D1D pafta, 516 ada, 12 parsel – Kdyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi (0034312952896731) – Şirket ortağı Sinan KAÇANER – 04.12.2020 tarihli ve 16 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Konya İli, 26K1 pafta, 15849 ada, 4 (2A A Blok- 2B B Blok) parseller – Bayram Akkan 
İnşaat Emlak Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0042313253725638) – Şirket ortağı 
Bayram AKKAN – 14.07.2020 tarihli ve İPTAL-2020-3-015/İPTAL-2020-3-016 sayılı İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Konya İli, 27J3 pafta, 15477 ada, 3 parsel – Tema Kent Yapı Otomotiv Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi (0042313769368758) – 17.07.2020 tarihli ve İPTAL-2020-3-017 sayılı İl 
Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının ve yönetim 
kurulu üyelerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde 
iptal süresince verilmemesine, 

- Tekirdağ İli, 457 ada, 9 parsel – Emilya Mühendislik ve İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. 
(0059311165023621) - 14.12.2020 tarihli ve 2020-46 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 
yetki belge iptalinin kaldırılmasına, 

Karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 10719/1-1 

—— • —— 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği"nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri 
hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Fen 
Fakültesi Matematik Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte: 
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta 
yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için 
gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE: Fen Fakültesi 
BÖLÜM: Matematik Bölümü 
AKADEMİK UNVANI: Doçent  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Matematiğin Sayılar Kuramı alanında, Analitik Sayılar Kuramı 

üzerinde çalışmak. Yurtdışında araştırma ağırlıklı üniversitelerde doktora veya doktora sonrası 
çalışmalar yapmış olmak. Araştırmalarıyla alanına uluslararası düzeyde katkı yapmış, 
araştırmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlamış ve çalışmalarına saygın yayınlardan atıf 
almış, yurt dışı bilimsel toplantılarda davetli konuşmalar yapmış olmak. Alanında bilimsel 
projelerde yürütücülük yapmış olmak, lisansüstü tez danışmanlığı yapmış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı 
06800, Bilkent Ankara 10677/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlıkta Bilgisayar Destekli Tanı ve Tedavi

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– KTO - Karatay Üniversitesi Ana Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


