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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi İletişim Araştırmaları

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi İletişim Araştırmaları Uy-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (PİMER): Pamukkale Üniversitesi İletişim Araştırmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede iletişim çalışmaları ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama etkin-

liklerini gerçekleştirmek.
b) Etkinlik alanları ile ilgili konularda kurumlara danışmanlık hizmeti vermek, bu ku-

rumların iletişim bilimleri temelindeki araştırma-geliştirme etkinliklerini yürütmek ve/veya
desteklemek.

c) Merkez çalışmalarının sürdürülebilmesi için döner sermaye kapsamında etkinlikler
düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bir disiplin olarak iletişim ve medya alanında bilimsel araştırma ve geliştirme faali-

yetleri yapmak.
b) İletişim araştırmalarında, iletişim teknolojilerinin etkin kullanımıyla ilgili çalışmalar

yapmak, bu konuda seminer, kurs ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek, öğretim eleman-
larına danışmanlık hizmeti sunmak.

c) Yapılan tüm faaliyetlerin ve geliştirilen dokümanların elektronik ortamda yayımlan-
masını sağlamak.

ç) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili donanım ve yazılımların satın alınarak, uyarlana-
rak ya da geliştirilerek uygulanmasını sağlamak.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası üniversiteler ile iletişim sek-
töründe hizmet veren reklam, halkla ilişkiler, medya planlama, kalkınma ajansları ve bölgesel
alanda etkinlik gösteren kuruluşlarla ortak projeler üreterek işbirliği yapmak.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda diğer özel ve kamu kurum ve kuruluş-
larının iletişim alanındaki çalışmalarına destek olmak veya danışmanlık hizmeti sunmak.

f) İletişim ve medya çalışmalarında Üniversitenin Teknoloji Transfer Merkezi ve Tek-
nokent kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak projeler üretmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından Rektör ta-

rafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği
gibi görev süresi dolmadan da yerine başka bir öğretim üyesi görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Merkezin çalışmalarının yürütülmesinden
ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdür, Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, istediğinde aynı şekilde yardımcılarını
değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birini veya Yönetim
Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
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c) Yönetim Kurulunu toplamak ve toplantılara başkanlık yapmak.
ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Rek-

törlüğe sunmak.
e) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer altı üyeden

en az üçü öğretim üyesi olmak kaydıyla Müdürün önereceği Merkezin faaliyet alanlarına giren
konularda çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Süresi sona ermeden boşalan üyelikler için aynı usulle görevlendirme yapılır.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kere üye tam sayısının salt

çoğunluğu ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak çalışma, hedef ve planlar ile yıllık faaliyet raporunu karara

bağlamak.
c) Merkeze gelen proje ve talepleri değerlendirerek karara bağlamak.
ç) Faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışma grupları ve komisyonlar kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma-geliştirme ve uygulama

kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE 
REHBERLİK EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Reh-

berlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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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 (PAÜPDREM): Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Pamukkale 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) Üniversite öğrencilerinin psiko-sosyal ve akademik uyumlarının sağlanmasında yar-

dımcı olmak.
b) Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde ortaya çıkabilecek kişisel, eğitsel ve mesleki

problemlerine yönelik gelişimsel, önleyici ve müdahale edici çalışma ve uygulamalar yapmak.
c) Merkezin faaliyet alanına giren konularda eğitim, araştırma ve uygulamalar yapmak

ve alan akademisyenlerince yapılacak çalışmaları desteklemek.
ç) Rehberlik ve psikolojik danışma anabilim dalı lisansüstü öğrencilerinin ve merkez

çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda kitap, broşür, bülten ve benzeri tanıtıcı yayınlar

hazırlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Rehberlik;
1) Bilgilendirme: Öğrencileri Üniversite ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde

kendilerine açık fırsatlar hakkında bilgilendirmek.
2) Oryantasyon hizmetleri: Üniversiteye yeni başlayan ve farklı programlarla Üniver-

siteye yeni gelen öğrencilere yönelik olarak genel oryantasyon çerçeve programı hazırlamak
ve tüm akademik birimlere göndermek.

3) Psiko-eğitim: Öğrencilerin kişisel, sosyal ve eğitsel yeterliliklerini arttırmak amacıyla
gruplarla belli konularda güvengenlik, etkili çalışma, karar verme, kaygı ve stresle başa çıkma,
kişiler arası iletişim becerilerini geliştirme ve benzeri konularda grup çalışmaları yürütmek.

4) Konsültasyon izleme ve değerlendirme: Merkezde sunulan hizmetlerin etkililiğini
değerlendirmek amacıyla izleme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek ve gerektiğinde kon-
sültasyon çalışmaları yapmak.

b) Psikolojik danışma: Merkezde çalışan psikolojik danışmanlar tarafından öğrencilere
yönelik bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini vermek.

c) Eğitim;
1) Akran danışmanlığı eğitim programı hazırlamak ve uygulamak.
2) Merkezde çalışan personele yönelik, mesleki gelişimleri için kongre, kurs, seminer

ve benzeri faaliyetlere katılımlarını desteklemek.
3) Merkez elemanlarının gözetimi: Merkezde tam zamanlı olarak görev alan uzmanla-

rın, alan uzmanı akademisyenlerin gözetiminde çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
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4) Staj çalışmaları: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik anabilim dalı lisansüstü öğren-
cilerine, alan akademisyenleri gözetiminde birey ve grupla uygulama yapmalarını sağlamak.

ç) Araştırma/değerlendirme/yayın;
1) PAÜPDREM’de bireyi tanıma amacıyla öğrencilerin gelişim özelliklerine ve ihti-

yaçlarına yönelik test ve test dışı teknikleri uygulamak ve değerlendirmek.
2) PAÜPDREM’de yapılan çalışmaları yılsonunda değerlendirmek ve raporlaştırmak.
3) PAÜPDREM’de yapılan çalışmaları hazırlanacak web sayfası ve bülten aracılığıyla

tanıtmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin kuruluş amaçları kapsamında araştırmaları bulunan,

rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün, Üni-
versite dışındaki görevlendirme süresinin altı ayı geçmesi halinde yerine yeni Müdür görev-
lendirilir.

(2) Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir veya en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde mü-
dür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Müdüre çalışmalarında yardımcı
olur. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırla-

mak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek.
ç) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve

denetimi için gerekli önlemleri almak.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun

projeler yapılmasını ve karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmek.
e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
f) Merkezin çalışma planlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektörlüğe sunmak.
g) Merkezin hazırlanan yıllık faaliyet raporunu her yılın aralık ayında Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu: Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu

üyeleri, Müdürün önereceği Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli kişiler arasından Rektör
tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bit-
meden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine aynı
usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Merkezin çalışmalarını düzenlemek.
b) Amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek kişilerle
ilgili önerileri karara bağlamak.
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c) Merkezde çalışacak uzman ve teknik personele ilişkin ihtiyaç ve görüş bildirmek.
ç) Merkezde yürütülecek tüm faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-

dürün çağrısı üzerine toplanır.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuru-
luşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıllığına seçilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için
aynı usulle yeni üyeler seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

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

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapar ve konsültasyon niteliğinde görüş
ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Birimlerin çalışma usul ve esasları
MADDE 15 – (1) Merkez bünyesinde faaliyet gösterecek birimlerin çalışma usul ve

esasları ile işleyişi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Rektörlük tarafından onaylanan
esaslara göre belirlenir.

Demirbaş, alet, ekipman
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SU VE ÇEVRE SORUNLARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Pamukkale Üniversitesi Su ve Çevre Sorun-

ları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Su ve Çevre Sorunları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş amaçları, görevleri ve çalışma esaslarına ilişkin usul
ve esasları 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: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ÇESUMER): Pamukkale Üniversitesi Su ve Çevre Sorunları Uygulama ve

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyetler Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitedeki enstitü, fakülte, yüksekokul ve bö-

lümlerin ilgili anabilim dallarının işbirliği ile disiplinler arası çalışma gerektiren su kaynakları
yönetimi ve çevre sorunları konusunda bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yap-
mak, bu bağlamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmalar yürütmek,
sorunları çözmek için yöntem ve öneriler geliştirmek, konuyla ilgili danışmanlık hizmeti ver-
mek, yöre halkını bilinçlendirmek ve eğitmek, bu çalışma sonuçlarını ilgili yurt içi ve yurt dışı
kuruluşlar ile paylaşmak, çevre ile ilgili yayın üretmektir.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) 2547 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile yükseköğretim kurumlarına verilen görevleri

su ve çevre ile ilgili bilim dallarında yerine getirmek için gereken her türlü çalışmayı yapmak.
b) Ulusal ve uluslararası boyutta, dünyanın kirlenmesine ve doğal dengenin bozulma-

sına yol açan her türlü çevre kirliliğini ve çevre değişimini araştırmak, çözümler bulmak, çevre
sorunlarını disiplinler arası boyutta incelemek.

c) Nüfus artışı ve su kaynaklarının azalmasına paralel olarak artan su ihtiyacını karşı-
lamak, kuraklığı engellemek ve taşkın kontrolüne yönelik olarak mevcut su kaynaklarının yö-
netimi konusunda stratejiler geliştirmek, su kirliliği nedeniyle kısıtlı hale gelen su kaynakla-
rında kalite yönetimini gerçekleştirmek için faaliyet yürütmek.

ç) Kirlilik nedeniyle doğal özelliğini kaybetmekte olan ya da kaybetmiş olan alanların
ıslah edilmesini veya yeniden oluşturulmasını temin etmek.

d) Sürdürülebilir bir ekonomik gelişim için alternatif enerji kaynakları ile ilgili çalış-
malar yürütmek.

e) Su ve çevre sorunları ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yap-
mak ve yaptırmak, bunları teşvik ve koordine etmek.

f) Su kaynakları yönetimi ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teknolojik uygula-
malar ve üretim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, çalışma alanları doğrultusunda laboratu-
var, atölye ve gözlem yerleri kurmak ve yönetmek, Merkez faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi
için gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinmek.
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g) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atölye,
gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar
ve benzer tesislerden yararlanmak.

ğ) Üniversitede su kaynakları yönetimi ve çevre kirliliği kontrolü konusunda araştırma
ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenciler ile araştırma, uygulama ve eğitim alt ya-
pısını desteklemek.

h) Yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ve uluslararası
kuruluşlar ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

ı) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna ben-
zer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

i) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası
ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak ve gerektiğinde bu çalışma-
larla ilgili sertifikalar vermek.

j) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü yayın
yapmak, süreli yayınlar çıkarmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri bankası
oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

k) Çevre ve su kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesi için modeller geliştirmek ve uy-
gulamak, istek üzerine ilgili mevzuat uyarınca işletme ve tesis kontrol çalışmaları yapmak.

l) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin istek
ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmaları
yapmak; rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

m) Yönetim Kurulunca belirlenecek bedeli karşılığında, özel ve kamu kuruluşlarının
isteği üzerine, çevre ile ilgili araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, çevre ve atık yöne-
timi, çevresel etki değerlendirme raporu düzenleme faaliyetlerinde bulunmak.

n) Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi için araştırma ve uygula-
malar yapmak, ulusal ve uluslararası diğer araştırma merkezleri arasında bilimsel ve teknik
bilgi değişimi hizmeti sunmak.

o) Merkez tarafından gerçekleştirilen proje, analiz ve diğer çalışma sonuçlarına ait bir
veri tabanı oluşturmak ve bunların Merkeze ait web sitesi üzerinden güncel olarak duyurul-
masını sağlamak.

ö) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun
diğer çalışmaları yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı konularında Üniversitede görev yapan

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten
Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinde Rektöre
karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Merkezin çalışma alanı konularında Üniversitede görev yapan
öğretim üyeleri arasından Müdüre yardımcı olmak üzere, Rektör tarafından iki müdür yardım-
cısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde sona erer.
Müdürün bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı
aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim ve Denetim Kurullarına başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hü-

kümlerine göre Merkezi yönetmek.
ç) Merkezin ve çalışma kurullarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir

faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurumlar ile işbirliğini sağlamak.
e) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje

yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmeleri için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte yedi ki-

şiden oluşur. Yönetim Kurulunun diğer dört üyesi, mühendislik fakültesi çevre mühendisliği
bölümü, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, mühendislik fakültesi inşaat mühendisliği bölümü,
tıp fakültesi halk sağlığı anabilim dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre
için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların
veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi doldurmak
üzere yenileri aynı yöntemle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Ku-
rulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar
alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına

sunmak.
b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve

çalışmaları ile ilgili kararları almak.
c) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak ge-

çici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişileri Müdürün
önerisi ile karara bağlamak ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektöre sunmak.

ç) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, Üniversitede
su kaynakları yönetimi ve çevre kirliliği kontrolü konusunda araştırma ve uygulama yapacak
öğretim elemanı seçimine yönelik sınavları hazırlamak, uygulamak ve yapılacak görevlendir-
meler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

d) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerileri değerlendirerek hangilerinin uygu-
lamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor vermek.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre, telif ve patent hakları ile gelirlerin dağıtım şekille-
rini belirlemek.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine bilimsel araş-

tırma ve uygulamalarla doğrudan ilgili olan ve deneyiminden yararlanılabilecek Üniversite
içinden ve istekleri halinde Üniversite dışından, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen
en az beş, en çok on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına
katılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez topla-

narak Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu
üyeleri, Merkezin amacı ve faaliyet alanları kapsamına giren konulardaki görüşlerini kurul top-
lantıları dışında da yazılı olarak Müdüre bildirebilirler.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ JEOTERMAL UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Jeotermal Uygulama

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Jeotermal Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

Kanununun 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: Pamukkale Üniversitesi Jeotermal Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; jeotermal enerji ile ilgili konularda bilimsel ve uygu-

lamalı araştırmalar yapmak, interdisipliner projeler geliştirmek, danışmanlık hizmeti vermek.
(2) Yurt içi ve yurt dışı diğer üniversite, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla ortak ça-

lışmalar yürütmek ve bu çalışmalar için gerekli fiziki altyapı ve donanımı oluşturmak ve bilgi
birikimi sağlamak.

(3) Jeotermal enerjinin her alanında lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak, periyodik
olarak bilimsel toplantı, seminer ve kurs düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’de ve dünyada jeotermal enerji alanında başta üniversite, enstitü ve araştırma

merkezleri olmak üzere kamu ve özel kuruluşlarca yapılan çalışmaları izlemek, konuyla ilgili
bilgi depolamak ve yaymak.

b) Jeotermal enerji konusunda bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak.
c) Jeotermal enerji konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş-

birliğini geliştirmek, ülkemizin jeotermal enerji potansiyelinin geliştirilmesi, kamu ve özel ku-
ruluşların gereksinim duyduğu konular öncelikli olmak üzere kamu ve sanayi işbirliği ile uy-
gulamaya yönelik projeler üretmek ve danışmanlık hizmeti vermek.

ç) Jeotermal enerji ile ilgilenen kamu ve özel kuruluşların teknik personel ihtiyacını lisans-
üstü eğitim ve öğretimle karşılamak.

d) Jeotermal enerji araştırmalarının yürütülebilmesi için gerekli merkezi laboratuvar
ve donanımını oluşturmak, lisansüstü eğitim ile kamu ve özel kuruluşların bu fiziki altyapıdan
yararlanmasını sağlamak.

e) Jeotermal enerji kullanımından doğan çevre kirliliğini önleme ya da azaltma konu-
sunda çalışmalar yapmak.

f) Entegre kullanımla jeotermal enerjiden optimum yararlanma koşul ve sınırlarını be-
lirleme konusunda bilimsel araştırma yapmak.

g) Jeotermal enerji konusunda periyodik olarak ulusal ve uluslararası sempozyum, ça-
lıştay, workshop, seminer ve kurs düzenlemek ve bu konuda ülkemize ivme kazandıran bir
merkez olmak.

ğ) Meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak, bu çalışmaların her yaş ve eğitim
düzeyine ulaşması ve yaygınlaşmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

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

yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Üniversitede görevli aylıklı öğretim elemanları arasından en fazla iki müdür

yardımcısı seçer. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır ve süresi biten müdür yardımcısı
tekrar görevlendirilebilir. Müdür, gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
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(3) Müdüre görevi başında olmadığı zaman yardımcısı vekâlet eder.
(4) Müdürün istifa etmesi halinde veya altı aydan fazla bir süre görevi başında buluna-

mayacağı durumlarda yeni Müdür görevlendirilir.
(5) Müdür; Merkezin ve bağlı birimlerinin kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanıl-

masında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere
gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faali-
yetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin ya-
pılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci de-
recede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve idari işleri yürütmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak ve

Merkez birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
c) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında

Rektöre rapor vermek.
ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

Merkezin bütçesi ile ilgili öneriyi Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe
sunmak.

d) Merkezin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
yapmak.

e) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Müdür tarafından Üniversitenin öğretim üyelerinden üç yıl için görevlendirilecek üç öğretim
üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerinde Müdüre yardımcı bir organ

olup aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yönetim Kurulunun tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek.
b) Merkezin plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak.
c) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.
ç) Müdürün Merkez yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak.
d) Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini

belirlemek.
e) İlgili mevzuat hükümleriyle kendisine verilen görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlükçe

uygun görülen, konu ile ilgili bilim insanları, sanayiciler, kamu ve özel kuruluşların temsilci-
lerinden olmak üzere en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu
ile birlikte yılda en az bir kere toplanarak, Merkezin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bildirir
ve yeni çalışma konuları hakkında tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
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Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

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

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KANSER UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Kanser Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organla-
rının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Kanser Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

Kanununun 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: Pamukkale Üniversitesi Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Denizli ilinde ve ülke genelinde görülen kanser tür-

lerini, moleküler ve klinik olarak incelemek, bilimsel araştırma ve çalışmalar yaparak kanserden
korunma bilincinin oluşmasına katkı sağlamak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuru-
luşlarla işbirliği yaparak bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını gerçekleştirmektir.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve incelemeler yapmak.
b) Kanser ve kanserden korunma konusunda hazırlanacak projelere bilimsel destek vermek.
c) Kanser konusunda araştırma yapan yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla

işbirliği yapmak.
ç) Kanserin oluşum mekanizmalarını moleküler ve biyolojik yöntemlerle araştırmak

ve elde edilen verilerin klinik uygulamalarda yer almasını sağlamak.
d) Araştırma ve uygulama sonucu üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel top-

lantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna duyurmak.
e) Kanser ve kanserden korunma konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.
f) Bilimsel toplantılar, konferans, kurs, panel, sempozyum, kongre gibi eğitsel ve aka-

demik toplantılar düzenlemek.
g) Kitap, dergi, eğitim broşürleri yayımlamak, internet sayfası, e-bülten, e-dergi, mesaj

hattı, video ve televizyon çalışmalarında bulunmak.
ğ) Üniversitenin bilimsel araştırmalar birimiyle ortak çalışmalar yürütmek, süreli ve

süresiz yayınlar yapmak.
h) Ulusal ve uluslararası nitelikte kongre, çalıştay, seminer, lisansüstü eğitim ve benzeri

etkinlikler düzenlemek.
ı) Kanser konusunda çalışacak kişi ve kurumlara bilgi ve alt yapı desteği sağlamak.
i) Kanser konusunda tanı, tedavi, danışma ve araştırma hizmetleri sunmak.
j) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine

uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tıp fakültesinde tam gün çalışan, kanser konu-

sunda SCI kapsamında önemli dergilerde çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından üç yıllık
süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dürün kesintisiz altı aydan fazla süreyle görevi başında olmadığı zaman görevi kendiliğinden
sona erer.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişi müdür
yardımcısı olarak, üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi başında
olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Kurula baş-

kanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu üyelerini belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkeze başvurulan destek isteklerini incelemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Yönetim Kurulunun hazırladığı bilimsel programı ve faaliyet raporunu Rektörün

onayına sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu

üyeliği için, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyelerinden Müdürün önerdiği sekiz aday
arasından dört kişi Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye
görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri arasında biri halk sağlığı anabilim dalında diğeri moleküler
tıp alanında tecrübeli bir öğretim üyesi bulunabilir.

(3) Yönetim Kurulu; olağan olarak ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür tarafından belirlenen gündem maddeleri Kurulda
görüşülerek salt çoğunlukla karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
ç) Destek isteklerini incelemek ve karara bağlamak.
d) Araştırma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma esaslarını belirlemek ve çalışmaları

değerlendirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Tıp fakültesi fakülte kurulundaki anabilim dalla-

rından birer üyeden oluşur. Üyeler anabilim dalı tarafından seçilir ve Rektör tarafından üç yıl
süreyle görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulunun
üyesidir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Rektör veya görevlendireceği rektör yardım-
cısının başkanlığında toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danış-

manlık yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MENDERES HAVZASI 

TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Menderes Havzası

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Menderes Havzası Tarımsal

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, bu organların
görevleri 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: Pamukkale Üniversitesi Menderes Havzası Tarımsal Uygulama ve Araştır-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde tüm bitkisel ve hayvansal ta-

rım ürünlerinin üretimi konularında ortaya çıkan yenilikleri takip ederek uygulamaya aktarmak;
bölgesel ve ulusal düzeyde tarımsal problemler için çözümler üretmek; etüt, planlama, araştır-
ma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek; ilgili akademik birimlerin eği-
tim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek; mo-
dern yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulayıp geliştirerek bunları üretici ve öğrencilere tanıtarak
gerektiğinde onları eğitmek; bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği meka-
nizmalarını kurarak sürdürülebilir hale getirmek; talep edilmesi durumunda kamu ve özel ku-
rum, kuruluş veya kişilere danışmanlık hizmeti vermek için gerekli olan kurumsal ortamı oluş-
turmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde yer alan tüm akademik birimlerdeki tarımsal faaliyetleri tek

çatı altında birleştirmek.
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b) Üniversitede bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili fakülte ve meslek yüksekokulla-
rının ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışma-
lar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, malzeme ve hizmet sağlamak.

c) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanlarında üretim planları yapmak her türlü
bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirerek üretilen ürünleri 6/3/2000 tarihli ve 23985 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine
göre pazara sunmak ve bu yolla Merkezin faaliyetleri için kaynak oluşturmak.

ç) Her türlü bitkisel ve hayvansal üretim alanları, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda
üretimi, hayvan ve bitki sağlığı, tarımsal mekanizasyon, biyoteknoloji, biyosistem, biyoenerji,
tarım ekonomisi, toprak ve bitki besleme ve tarımı ilgilendiren diğer alanlarda, çağdaş, temel
ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak.

d) Islah çalışmalarına dönük her türlü altyapının hazırlanmasını sağlamak ve Üniversite
bünyesinde var olan ilişkili birimlere gerektiğinde teknik destek vermek.

e) Bitkisel ve hayvansal üretime dönük ihtiyaç duyulan proje ve raporlar hazırlamak.
f) Talep edilmesi durumunda özel ve tüzel tüm kurumlara danışmanlık ve bilirkişilik

hizmetleri vermek.
g) Tarımsal üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yü-

rütmek.
ğ) Üniversite içi ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve bu

konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak.
h) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkân sağlamak, veri

ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.
ı) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs

ve seminer programları düzenlemek.
i) Ulusal ve Uluslararası ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma

imkânlarını geliştirmek.
j) Araştırmacılara kaynak, araştırma materyali ve çalışma alanı sağlamak ve tarımsal

amaçlı her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerine destek sağlamak.
k) Tarımsal üretim ortamları, üretim malzemeleri ve ürünlerin niteliği ve niceliğini be-

lirlemeye dönük ulusal ve uluslararası sertifikalı tahlil laboratuvarları kurarak kamu ve özel
kurumların tahlil taleplerini karşılamak.

l) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağ-
lamak ve bu konuda denetim yapmak.

m) Yönetim Kurulunca uygun görülen, projeli bilimsel araştırmalar yapmak, bu proje-
lere ortak olmak veya desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyetleri ve amacına uygun bir bilim dalında ça-

lışan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektör tarafından görev-
lendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyetleri ve
amacına uygun bilim dalında çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından en
çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün
görevden her hangi bir nedenle ayrılmasıyla müdür yardımcılarının görevi de sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi

yönetmek.
ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
d) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlükçe görev-

lendirilmelerini sağlamak.
e) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan

sonra Rektörün onayına sunmak.
f) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak.
g) Merkezin ödenek, kadro ihtiyacı, bütçesi ile ilgili önerileri ve görüşülecek diğer ko-

nuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak ve sonucu Rektörlüğe ilet-
mek.

ğ) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet

alanına giren konularda çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için gö-
revlendirilen beş kişi olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az altı ayda bir defa olmak üzere Müdürün çağrısı ile toplanır.
Yönetim Kurulu, ihtiyaç halinde Müdür tarafından doğrudan veya üyelerin 1/3’ünün yazılı
müracaatı ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve
salt çoğunlukla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyet ve yönetimiyle ilgili kararlar al-

mak, alınan kararların uygulanmasını ve denetimini sağlamak.
b) Yıllık faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak ve Rektörlüğe sunmak.
c) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma ko-

nularıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından olmak
üzere, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Danışma Kurulu
üye sayısı en az üç en çok on olmak üzere ihtiyaç doğrultusunda belirlenir. Danışma Kurulu
üyeleri Yönetim Kurulu üyelerinin teklifiyle ve Rektörün onayıyla görevden alınabilir. Görev
süresi biten üye tekrar atanabilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğu ile alınır. Alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a)Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan

konularda incelemeler yaparak görüş bildirmek.
b) Gerek duyulduğunda, Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve

önerilerde bulunmaktır.
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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 görevlendirilecek personeller tarafından
karşılanır.

Kaynak ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin ihtiyaçları, Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği

hizmetler ile Üniversite özel bütçesi ve döner sermaye bütçesindeki ödeneklerden mevzuat
çerçevesinde karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamın-

dan alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Gü-

venliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim birimleri,
bu birimlerin görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eği-

tim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim birimlerine, yönetim birimle-
rinin görevlerine ve çalışma şekillerine 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 (PAU-İSGUM): Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Çalışma Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:
a) Üniversite içinde farklı bölüm, anabilim dalı ya da disiplinlerin, iş sağlığı ve güven-

liği ile ilgili öncelikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalış-
malarını sağlamak.

b) Üniversite içinde ve dışında yer alan çalışma yaşamı ile ilgili tarafların katılımıyla
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak; iş sağlığı
ve güvenliği konusunda başta danışmanlık olmak üzere konuyla ilgili gerekli hizmetleri vermek
ve proje yürütücülüğü yapmak.

c) Lisans ve lisansüstü iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde öğrenci ve araştırmacılara uy-
gulama alanları oluşturmak.

ç) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde iş sağlığı ve güvenliği etkinlikleri düzenlemek.
d) Çalışma yaşamına ilişkin yerel, ulusal ve uluslararası politika ve eylem programları

oluşturulmasına katkı sağlamak.
Çalışma alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:
a) Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlikle ilgili sorunlara ilişkin olarak bilimsel ve

teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak ve/veya yaptırmak.
b) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer kurum

ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, seminer, konferans, sempozyum, kurs–
okul benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve katılmak; mezuniyet sonrası ve hizmet içi eği-
tim programları düzenlemek ve gerektiğinde katılanlara belge vermek.

c) Çalışma alanları kapsamında üniversitelerde; tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlığı
dâhil olmak üzere sağlık ve mühendislik alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili lisans ve li-
sansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yö-
nelik araştırma ve uygulama olanakları sağlamak.

ç) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak basılı ve görsel yayın yapmak.
d) Öncelikli çalışma alanlarına ilişkin birimler oluşturmak.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda, iş sağlığı ile ilgili insan gücü ve donanımı en etkin

biçimde kullanabilecek yapılanmayı sağlamak.
f) Çalışma alanlarına uygun laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri için gerekli

taşınır ve taşınmaz malları edinmek.
g) Üniversite bünyesindeki tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mev-

cut iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
ğ) Üniversite ile sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, bu işbirliğini iş sağlığı

ve güvenliği konularında yapan Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon
çalışmalarını sürdürmek.

h) İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışan ve işveren temsilcilerine, çalışanlara eğitim
vermek, yanı sıra bu alanda çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları düzenlemek.

ı) İş sağlığı ve güvenliği konularında kamuoyu oluşmasına, bilinçlenmeye, çalışanların
sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.
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i) Üniversite bünyesinde bulunan, ilgili mevzuat kapsamında kamusal kurumlar ve Üni-
versite işbirliği ile faaliyet gösteren ya da yeni oluşturulacak olan, iş sağlığı ve güvenliği ko-
nularında hizmet sunan ve sunacak olan birimlerin oluşturulmasına, sürdürülmesine ve koor-
dinasyonuna katkıda bulunmak.

j) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalış-
ma alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, üç yıl için
Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı yöntemle
müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
c) Yurt içi ve dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak.
ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağan dışı toplantıya çağırmak.
d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
f) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Üni-

versitenin Merkezin çalışma alanında akademik etkinlik yürütmüş öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Yönetim Kurulunda, biri halk sağlığı anabilim dalından olmak üzere tıp fakültesinden en az
üç öğretim elemanı yer alır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle
görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye
görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, proje, danışmanlık,
uygulama, hizmet, yayın çalışmaları ve bu çalışmalarla ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Ku-
rulu en az iki ayda bir kez olağan ve gerektiğinde olağan dışı olarak Müdürün çağrısı üzerine
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim
Kurulu, yetkilerinden bazılarını Müdüre devredebilir. Bir yıl içinde iki olağan toplantıya katıl-
mayan üye Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile görevden alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları

almak.
b) Merkezin yıllık etkinlik raporunu ve Danışma Kurulunun önerilerini göz önüne ala-

rak bir sonraki yılın çalışma planını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.
c) Merkezin yürüteceği işlerde geçici ya da sürekli çalışma grupları, laboratuvar, araş-

tırma ve uygulama birimleri kurmak, buralarda görevlendirilecek kişilerle ilgili karar vermek,
gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak için Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezce yürütülecek ya da desteklenecek araştırmalar, uygulamalar ve her türlü
çalışmalar için karar almak.

d) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-
mak.

e) Araştırmacı ya da uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları
çalışmalar için destek taleplerini karara bağlamak.

f) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini karara bağlamak.
g) Danışma Kurulunun toplantılarına katılmak ve yılda bir kez bu Kurula etkinlik raporu

sunmak.
ğ) Yönetim Kurulu üyelerinin ve/veya Danışma Kurulunun getireceği diğer konuları

görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuru-
luşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından se-
çilen en az on üyeden oluşur. Danışma Kurulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör
tarafından, Üniversite dışındaki üyeleri ise Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yet-
kilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamla-
mak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, oluşturulmasını izleyen iki ay içinde toplanır. Danışma Kurulu,
Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağan dışı olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üyeleri,
Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danış-
ma Kurulu toplantıları tutanağa geçirilir ve Yönetim Kurulu çalışmalarını bu önerileri dikkate
alarak yürütür.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun istediği konularda değerlendirmeler yapar, görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri
MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik

alanlarına uygun biçimde, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir, var olan
birimleri Rektör onayıyla bünyesine alabilir.

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
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Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne ya da Rektör yardımcılarından birine devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

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

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU DİKKAT EKSİKLİĞİ 

VE HİPERAKTİVİTE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Yaşam Boyu Dikkat

Eksikliği ve Hiperaktivite Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına
ve yönetim biçimine ilişkin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği

ve Hiperaktivite 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: Pamukkale Üniversitesi Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği ve Hipe-

raktivite Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Pamukkale Üniversitesi Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Uy-

gulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği ve Hiperak-

tivite Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanılı

hastaların ayakta ya da yatarak tedavilerini yapmak, kısa ve uzun süreli bilgilendirme ve reha-
bilitasyonları yapmak; Merkezin faaliyet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar
yapmak veya yapılan çalışmaları desteklemek ve bu alanda deneyimli eleman yetiştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusunda bilimsel ve uygulamalı ça-

lışmalar yapmak, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek, katkıda bulunmak.
b) Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.
c) Araştırma görevlilerinin eğitimine katılmak.
ç) Merkez faaliyetleri ile ilgili kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları dü-

zenlemek.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yap-

mak.
e) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusunda ulusal veya uluslararası

toplantı, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.
f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; madde bağımlılığı konusunda deneyimli psikiyatri anabilim

dalı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten
Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında
bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu
üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında
olmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması
veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi ken-
diliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda hastaların tedavi ve kısa süreli rehabilitasyonlarını

sağlamak üzere gerekli fiziki alt yapı, personel, güvenlik, hasta kabul ve çıkış işlemleri konu-
sunda Üniversite birimleri veya diğer kurum ve kuruluşlarla Merkez arasında koordinasyonu
sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim

Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin kadro ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe

sunmak.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağ-

lamak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil, beş kişiden oluşur. Diğer dört üye;

Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan öğretim elemanları arasından, Müdürün öne-
risi ile Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süreleri dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların yerine yenileri görevlendirilir. Yönetim
Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çok-
luğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek

öğretim elemanlarının seçimini yapmak.
b) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek.

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.
ç) Danışma Kurulu üyelerinin Rektör tarafından görevlendirilmesini sağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarını kapsayan konularda

çalışan veya çalışmak isteyen, Üniversite öğretim elemanları ile Pamukkale bölgesinde faaliyet
gösteren kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca önerilen kişiler arasından, üye sayısı
on kişiden az olmayacak şekilde Yönetim Kurulunca görevlendirilecek üyelerden oluşur. Yö-
netim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir. Danışma Kurulundaki Üni-
versite öğretim elemanlarının sayısı üye tam sayısının yarısından az olamaz. Danışma Kurulu
üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi dol-
durmak üzere aynı yöntemle yenileri görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir, Merkezin

amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunur, bu projelerin gerçekleştirilmesine
yönelik fikirler oluşturur, ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur,
faaliyet alanı ile ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeleri
önerebilir. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Sağlık hizmetleri
MADDE 15 – (1) Merkeze gelen hastaların yatış ve çıkış işlemleri, Pamukkale Üni-

versitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör
yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,
ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FLORA VE FAUNA ARAŞTIRMA, 

GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Flora ve Fauna Araş-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Flora ve Fauna Araştırma,

Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, 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 (FAGUMER): Pamukkale Üniversitesi Flora ve Fauna Araştırma, Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
d) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Pamukkale 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) Öncelikle bölgesindeki, sonrasında ise Türkiye’deki biyolojik zenginliklerin, canlı

türlerinin, genetik kaynakların ve ender özellikli doğal alanların belirlenip, tanımlanarak, doğal
alan içerisinde ve/veya doğal alan dışında korunmasını sağlamak.

b) Merkeze bağlı, Türkiye’nin biyolojik zenginliklerini içeren herbaryum, müze, botanik
bahçesi, AR-GE birimi ve/veya uygulama tesisleri kurmak.

c) Türkiye’deki biyolojik çeşitlilik veri tabanının oluşturulmasına katkı sağlamak.
ç) Biyoloji alanında Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarının

da yararlanabileceği bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi konusunda eğitim-öğretimin
yanında akademik araştırma faaliyetlerinde bulunmak.

d) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yö-
nelik çalışmalar yapmak, yurt dışından bu amaçlarla gelecek kişilere imkân hazırlamak ve/veya
öneriler geliştirmek.
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e) Merkez bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen verileri sağlık,
veterinerlik, ziraat, orman, çevre, su ürünleri, kimya, arkeoloji, gıda, mühendislik ve benzeri
gibi interdisipliner dallar ile paylaşmak suretiyle ortak çalışma grupları oluşturmak suretiyle
projeler geliştirmek ve yapmak.

f) Yurt içinden ve dışından diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak
projeler geliştirmek ve yapmak.

g) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda Üniversite
adına eğitim ve kurslar düzenlemek.

ğ) Halka yönelik sergiler, konferanslar, kurslar ve paneller düzenleyerek onlara doğa
bilimlerini anlatmak, doğayı tanıtmak ve biyolojik çeşitliliğin korunması konularında halkın
bilinçlenmesini sağlamak amacıyla etkinlikler yürütmek.

h) Yurt içi ve yurt dışında Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarla
işbirliği yaparak, Türkiye’nin biyolojik zenginliklerinin doğa, çevre ile birlikte ekonomik ve
toplumsal yönden geliştirilmesine, dünya ekonomisiyle rekabet edebilmesine imkân sağlamak
ve yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak.

ı) Çevresel etki değerlendirmelerinde (ÇED) flora ve fauna değerlendirmeleri yaparak
rapor hazırlanmasında yardımcı olmak ve/veya danışmanlık yapmak.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurumsal ve/veya bireysel
taleplere cevap vermek, işbirliği yapmak, küçük ve büyük ölçekli etüt, planlama ve danışmanlık
hizmetleri yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkez, bölgenin biyolojik çeşitliliğini oluşturan habitatların, canlı türlerinin, genetik

kaynakların ve bunlar arasındaki doğal olaylar dizisinin belirlenmesi, tanımlanması, korunması
ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak. Bu amacı gerçekleştirmek için yurt içinde ilgili ba-
kanlık yetkilileri, yerel yönetimler, diğer üniversiteler, vakıflar ve gönüllü kuruluşlar ile ortak
çalışmalarda bulunmak. Yurt dışında benzer amaçlar doğrultusunda çalışan üniversite birimleri,
araştırma merkezleri, bilimsel amaçlı vakıflar, enstitüler, ülkemizin taraf olduğu uluslararası
kuruluşlar ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmak.

b) Doğal çevremizin ve biyolojik zenginliklerimizin saptanması, korunması, geliştiril-
mesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yönde kullanılması için, toplumun her kesiminin bi-
linçlendirilmesi faaliyetlerinde bulunmak. Bu konularda geziler, toplantılar, yaz okulları ve
kurslar düzenlemek, sergiler açmak ve yayınlar yapmak. Gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili
sertifikalar vermek. Üniversite elemanlarının, öğrencilerinin, ilgili kişi ve kurumların bu ve
benzeri etkinliklere katılmasını teşvik etmek.

c) Biyolojik zenginliklerle ilgili görsel-işitsel her türlü dokümantasyonu temin etmek.
Bunlardan Üniversite elemanlarının, öğrencilerin ve kamuoyunun yararlanmasını sağlamak.

ç) Canlı doğal kaynaklarımızın idaresi, işletmesi ve halkın onlardan bilinçli bir şekilde
yararlanması yönünde yöntemler ve öneriler geliştirmek. Bölgedeki milli parkların, nadir özel-
lik taşıyan diğer doğal ekosistemlerin, habitatların ve bu ortamlardaki biyolojik zenginliklerin
belirlenmesi, bunların yapı, işleyiş ve özelliklerinin araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve
tanıtılması yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Denizli ilinde biyolojik çeşitlilik bakımından zengin olan bir doğal alanın belirlen-
mesi, buradaki biyolojik zenginliklerin korunması, özelliklerinin araştırılması ve böyle bir ala-
nın bir açık doğa laboratuvarı alanı olarak ayrılması ve geliştirilmesi yönünde, ilgili bakanlıklar,
yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Üniversiteye bağlı açık doğa laboratuvarının yerel kamuoyu, yerli ve yabancı turistler
ve okul çağındaki gençler için bir doğa eğitim merkezi haline getirilmesi ve geliştirilmesi yö-
nünde çalışmalar yapmak. Bu bölgeyi model olarak ele alıp, bölgedeki canlı türleri ile diğer
tabiat varlıkları üzerinde araştırmalar ve uygulamalar yapılmasını sağlamak.
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f) Türkiye’de ve bölgemizde ekoturizmin düzenli ve sağlıklı geliştirilmesi ve sürekliliği
konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, bilimsel temellere dayalı araştırmalar
yapmak ve teknikler geliştirmek.

g) Bölgemizde hızla gelişen tarım, ormancılık, endüstri ve turizm yatırımlarının, karasal
ve sucul ekosistemlere yapabileceği etkileşimleri araştırmak. Bu etkilerin iyileştirilmesi yö-
nünde bilimsel veriler ve öneriler ortaya koymak. Canlı doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliği
sağlanacak şekilde, bunlardan en iyi biçimde yararlanma yöntemlerini geliştirmede yardımcı
olmak.

ğ) Doğal yaşam alanlarının ve biyolojik zenginliklerin belirlenmesi, tanımlanması, ko-
runması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yönde kullanılması için, danışman-
lık hizmeti vermek. Flora ve fauna ile ilgili raporlar hazırlamak, bu yönde yapılmış çevresel
etki değerlendirmesi raporlarının ve çalışmalarının bilimsel ölçütlere uygunluğu üzerinde görüş
bildirmek.

h) Doğal yaşam ortamlarında bulunan canlı türlerinin, biyoteknolojik çalışmalarda ge-
netik kaynak olarak değerlendirilmesi yönünde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte ça-
lışmalarda bulunmak.

ı) Üniversitede, araştırma ve uygulama yapacak olan öğretim üyesi/elemanı ve mezu-
niyet öncesi ve sonrasında öğrencilerin uygulama, staj ve araştırma isteklerini teşvik etmek.

i) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununda belirtilen amaç ve ilkelere
uygun olan diğer çalışmaları yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bilim dal-

larında görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi
biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden
Rektöre karşı sorumludur.

(2) Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Müdür yerine yeni bir
Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki
müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple
görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları
Merkezin çalışmaları konusunda Müdüre yardımcı olmak üzere görevlendirilir. Müdürün görevi
başında olmadığı durumlarda müdür yardımcılarından biri göreve vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve işleyişinden

birinci derece sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin işleyişine ilişkin gereken tedbirleri almak ve uygu-

lamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkezce desteklenen araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini ve işleyişini izlemek

ve denetlemek.
ç) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki araç gerecin maksimum verimli

kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışmasını sağlamak için her türlü tedbiri almak ve uygulamak.
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d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulu kararıyla Rektöre sunmak.
e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve uygun şekilde kullanılması amacıyla

girişimlerde bulunmak.
f) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden uygulamaya konulanları ve

bunlardan sağlanan yararları Danışma Kuruluna rapor olarak sunmak.
g) Merkezin ihtiyaç duyduğu akademik ve idari personel ihtiyacını gerekçeli olarak be-

lirlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.
ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmektir.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte yedi ki-

şiden oluşur. Yönetim Kurulunun diğer dört üyesi, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Mer-
kezin kuruluş amacına uygun bilim dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından ve üç yıl
süre için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendiri-
lebilir. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli
görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir defa olmak üzere salt
çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulunda oylamalar açık oyla yapılır ve kararlar oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayı-
lır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazır-

lanmasını sağlamak ve çalışmaların belirlenen plan ve programlara uygun yapılması için de-
netim yapmak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak.
c) Müdürün önerisi üzerine Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek,

Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına
sunmak.

ç) Müdürün Merkez yönetimi ile ilgili getireceği konuları karara bağlamak.
d) Müdür tarafından sunulan yılsonu faaliyet raporlarını karara bağlamak.
e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; bilimsel ve teknolojik araştırmalar ve uygulamalar

konusunda çalışmaları olan ve bu konuda birikim ve deneyime sahip Üniversite içinden ve Yö-
netim Kurulu kararı ile Üniversite dışından yerel ve idari yönetimler ile sivil toplum kuruluş-
larından seçilen istekliler olmak üzere, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre
ile görevlendirilen kişilerden oluşur.

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

konu ile ilgili kişiler, görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak önerilerde bulunmak, alınması

gereken önlemler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.
b) Yönetim Kurulu ve/veya Müdür tarafından gündeme getirilen konular hakkında in-

celemeler yaparak görüş bildirmek.
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c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek
ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerden alınan görüşleri de-
ğerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Döner sermaye
MADDE 14 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri, 6/3/2000 tarihli

ve 23985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

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

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ta-
rafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Uluslararası iletişim
MADDE 18 – (1) Uluslararası iletişimlerde “Pamukkale Üniversitesi Flora ve Fauna

Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (FAGUMER) adı, Flora and Fauna,
Development and Application Center at Pamukkale University” olarak kullanılır.

Yönetmelikte bulunmayan hükümler
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GEROPSİKİYATRİ UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ile bu organların ça-
lışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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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: Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma

Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezinin

Müdürünü,
ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma

Merkezinin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yaşlı hastaların ayakta ya da yatarak tedavilerini

yapmak, kısa ve uzun süreli bilgilendirme ve rehabilitasyonları yapmak. Merkezin faaliyet ala-
nına giren konularda araştırmalar ve uygulamalar yapmak veya yapılan çalışmaları desteklemek
ve bu alanda deneyimli elemanlar yetiştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yaşlanma, sağlıklı yaşlanma, yaşlı hastalarda görülen psikiyatrik ve fiziksel hasta-

lıklar konusunda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, yeni çalışmaların yapılmasını teş-
vik etmek ve katkıda bulunmak.

b) Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.
c) Araştırma görevlilerinin eğitimine katılmak.
ç) Merkez faaliyetleri ile ilgili kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları dü-

zenlemek.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Yaşlılık döneminde sağlığın korunması, hastalıklar ve tedavi yöntemleri konusunda

ulusal veya uluslararası toplantı, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.
f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; yaşlı sağlığı, yaşlılık döneminde görülen psikiyatrik hastalıklar

ve tedavi yöntemleri konusunda deneyimli psikiyatri anabilim dalı öğretim üyeleri arasından,
Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirile-
bilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda
yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi
Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda
yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir se-
beple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda hastaların tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlamak

üzere gerekli fiziki alt yapı, personel, güvenlik, hasta kabul ve çıkış işlemleri konusunda Üni-
versite birimleri veya diğer kurum ve kuruluşlarla Merkez arasında koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim

Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin kadro ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe

sunmak.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağ-

lamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil, beş kişiden oluşur. Diğer dört üye;

Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan öğretim elemanları arasından, Müdürün öne-
risi ile Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süreleri dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir.
Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve ka-
rarlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek

öğretim elemanlarının seçimini yapmak.
b) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek.

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.
ç) Danışma Kurulu üyelerinin Rektör tarafından görevlendirilmesini sağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarını kapsayan konularda

çalışan veya çalışmak isteyen, Üniversite öğretim elemanları ile Denizli bölgesinde faaliyet
gösteren kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca önerilen kişiler arasından, üye sayısı
on kişiden az olmayacak şekilde Yönetim Kurulunca görevlendirilecek üyelerden oluşur. Yö-
netim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu toplantısına katılabilir. Danışma Kurulundaki Üniversite
öğretim elemanlarının sayısı üye tam sayısının yarısından az olamaz. Danışma Kurulu üyele-
rinin görev süreleri üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı yöntemle yenileri görevlendirilir.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez topla-

nır, Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir, Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje
önerilerinde bulunur, bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturur, ilgili kişi ve
kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Sağlık hizmetleri
MADDE 15 – (1) Merkeze gelen hastaların yatış ve çıkış işlemleri, Pamukkale Üni-

versitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÜREME SAĞLIĞI-İNFERTİLİTE
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Üreme Sağlığı-İnfer-

tilite Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, çalışma alanlarını, yönetim organlarını
ve bu organların çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Pamukkale Üniversitesi Üreme Sağlığı-İnfertilite Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

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,
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b) Merkez (PAU-ÜSİAUM): Pamukkale Üniversitesi Üreme Sağlığı-İnfertilite Uygu-
lama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; üreme sağlığı, biyoteknolojisi ve infertilite alanla-

rında ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları da içeren epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar
araştırmaları ve çalışmaları yapmak, hizmet sunmak, üreme sağlığı, reprodüktif tıp ve infertilite
alanlarında uzman, teknik eleman, biyolog, hemşire, laborant, yardımcı sağlık personeli için
kurslar, seminerler ve sertifikasyon programları düzenlemek ve halk eğitimi yapmak, eğitici
eğitimleri düzenlemek ve konu ile ilgili eğitim ve öğretim programlarına katılmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üreme sağlığı, fertilite ve infertilite konularında ve üreme biyoteknoloji ile ilgili her

alanda üst düzeyde bilimsel çalışma, araştırma ve projeler yapmak, dünya standartlarında bi-
limsel veri üretmek.

b) İnfertilite ve üreme sağlığı alanlarında yataklı ve yataksız tanı ve tedavi hizmetleri
saha araştırmaları ve bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla her türlü araştırma klinikleri, la-
boratuvarları ve hizmet merkezleri kurmak ve işletmek.

c) Üreme sağlığı ve üreme biyoteknolojisi konularında Üniversitenin fakülte, enstitü,
yüksekokul ve merkezleri ile işbirliği yaparak Türkiye için yetişmiş eleman sıkıntısı çekilen
tıbbın bu alanlarında hizmet içi eğitim vererek uzman ve bilim insanlarının bilgi ve becerilerinin
artmasına katkıda bulunmak.

ç) İnfertilite ve reprodüktif tıp alanlarında uzman, teknik eleman, yardımcı sağlık per-
soneli için kurslar, seminerler ve sertifikasyon programları düzenlemek, konu ile ilgili eğitim
ve öğretim programlarına katılmak, yurt içi ve yurt dışında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Özellikle üreme sağlığı ve bu konu ile ilişkili alanlarda yurt sathında halk eğitimi
yapmak, bu amaçla Türkiye’deki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özellikle Üniversitenin
başta sürekli eğitim merkezi olmak üzere fakülte, enstitü ve merkezleri ile işbirliği içinde ça-
lışmak ve konu ile ilgili eğiticilerin ve uzmanların yetiştirilmesi için eğitim ve bilgilendirme
faaliyetleri düzenlemek, ulusal ve uluslararası kurslar, sertifikasyon programları, toplantılar,
sempozyum, seminer ve kongreler düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışından üreme sağlığı ve infertilite alanlarında benzeri çalışmalar
yapan kurumlarla işbirliği yapmak.

f) Üreme sağlığı ve infertilite alanlarında kayıt ve izleme birimi kurmak.
g) Yetkili kurulların verdiği diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulu tarafından üyeler arasından seçilir. Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün
kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür
görevlendirilir. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun da başkanıdır.

(2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişi müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine müdür
yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevin-
den ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
c) Merkezin eğitim-öğretim planlarını ve programlarını hazırlamak.
ç) Her yılsonunda ve istendiğinde Rektörlüğe Merkezin çalışma ve faaliyetleri ile ilgili

rapor vermek.
d) Merkezin kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin aşağıdaki anabilim dalları

öğretim üyeleri arasından seçilen üyelerden oluşur:
a) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalından dört üye,
b) Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalından iki üye,
c) Üroloji Anabilim Dalından bir üye,
ç) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından bir üye,
d) Tıbbi Genetik Anabilim Dalından bir üye.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık çalışma planı, araştırma projeleri ve eğitim çalışmaları düzenlemek.
b) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.
c) İlgili konularda kararlar almak.
(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır.

Gerekli hallerde Müdürün çağrısı ile olağanüstü toplanabilir. Öneri ve kararlar katılanların salt
çoğunluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçi-
lebilir.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin aşağıdaki fakülte, merkez ve anabi-

lim dalları öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulunca seçilen üyelerden oluşur:
a) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalından üç üye,
b) Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalından iki üye,
c) Üroloji Anabilim Dalından bir üye,
ç) Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalından bir üye,
d) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından bir üye,
e) Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezinden bir üye,
f) Halk Sağlığı Anabilim Dalından bir üye,
g) Psikiyatri Anabilim Dalından bir üye,
ğ) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından bir üye,
h) Deontoloji Anabilim Dalından bir üye,
ı) Tıbbi Genetik Anabilim Dalından bir üye,
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i) Eğitim Fakültesinden bir üye,
j) Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (PAÜSEM)’nden bir üye.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkez Yönetim Kurulu’nun talebi üze-

rine toplanarak, Merkezin çalışmaları ile ilgili bilimsel danışmanlık yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Merkezin çalışma yeri
MADDE 15 – (1) Üniversite birimlerinin yönetimleri ve ilgili diğer kurumların yöne-

timleri ile yapılacak işbirliğiyle belirlenecek klinik, poliklinik ve laboratuvarlar gibi fiziki me-
kânlar Merkezin çalışma yerini oluşturur.

Üniversitenin diğer birimleri ile ilişkileri
MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma yeri, öğrenci ve uzmanlık eğitimine katkı ve öğ-

retiminin uygulama esasları, Üniversite birimleri arasında yapılacak işbirliği ile belirlenir.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne ya da Rektör yardımcılarından birine devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ile diğer ilgili mevzuat hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DEPREM VE YAPI UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Deprem ve Yapı Uy-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Deprem ve Yapı Uygulama

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

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (DAUM): Pamukkale Üniversitesi Deprem ve Yapı Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Pamukkale Üniversitesi Deprem ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,
c) Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Deprem ve Yapı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,
ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Deprem mühendisliği, deprem zararlarının azaltılması, depreme dayanıklı yapı ta-

sarımı ve uygulamaları konularında, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, çalışmaları teş-
vik ve koordine etmek.

b) Merkezin amacı doğrultusunda bilimsel ve eğitsel yayınlar yapmak, uzun ve kısa
süreli kurslar ile sempozyum, kongre ve benzeri toplantılar düzenlemek.

c) Denizli ili ve çevresi başta olmak üzere deprem riski bulunan bölge ve yerleşimlerin;
1) Jeolojik, tektonik, jeoteknik/geoteknik ve depremsellik incelemelerini yapmak ve

sonuçları paylaşmak,
2) Yerleşim alanlarındaki zemin davranışı ve mevcut yapıların deprem güvenliği ko-

nularında çalışmalarda bulunmak,
3) Yapı stoku envanter çalışmalarına coğrafi bilgi sistemleri destekli katkı sağlamak.
ç) Deprem konusunda farklı disiplinlere bağlı araştırma ve uygulama projeleri planla-

mak, proje yürütücülüğü yapmak ve uygulamak, danışmanlık hizmetleri sunmak.
d) 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde

Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre mevcut binaların değerlendirilmesi
ve güçlendirilmesi konularında projelendirme hizmeti vermek.

e) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda öğrenci ve araştırmacıların lisans ve li-
sansüstü çalışmalarında uygulama alanı sağlamak ve laboratuvar çalışmaları ile yeni gelişmeleri
modellemek, bilimsel konulardaki faaliyetleri teşvik etmek, desteklemek ve yaygınlaştırmak.

f) Türkiye'de depremlerin can kayıplarına yol açmasını önlemek amacıyla, toplumu bu
konuda bilinçlendirmek ve gerekli önlemleri almalarını sağlamak.

g) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, hizmet içi eğitim programları
ve seminerler düzenlemek ve bu şekilde nitelikli insan gücü yetiştirilmesine yardımcı olmak,
bilgi birikimi sağlamak ve yaymak.

ğ) Bölgede olabilecek yıkıcı bir depremin ardından hızla yardım sağlayacak bir kurtar-
ma ekibinin yetiştirilmesi, toplumun eğitilmesi, deprem sonrası organizasyonun kurulmasına
yönelik çalışmalar yapmak.

h) Kamu personeline çeşitli kurslar kanalıyla deprem sonrası sağlık hizmetleri, çevre
sağlığı önlemleri, beslenme ve ilk yardım konusunda eğitimler vermek, bu konularda gerekli
doküman hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Deprem konusunda farklı disiplinler içerisinde bilimsel ve teknolojik araştırma yap-

mak ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
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b) Depreme karşı yetersiz yapıların deprem öncesinde güçlendirilmesi ve deprem son-
rasında iyileştirme konularında uygulama, teknoloji geliştirme ve araştırma faaliyetleri düzen-
lemek, danışmanlık hizmetleri vermek, tasarım ve kontrol çalışmalarını yürütmek.

c) Mevcut yapı stokunun deprem etkisi altında risk gruplandırması konusunda bilimsel
araştırma ve çözüm geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Depreme dayanıklı yapı tasarımı ile ilgili teknolojik araştırmalar yapmak, bu amaçla
kullanılacak yapı mekaniği laboratuvarı ile araştırma ve eğitim alt yapısını geliştirmek.

d) Denizli ve yakın çevresinin jeolojik ve tektonik yapısı, aktif faylar, sismik durumu,
deprem aktivitesine bağlı yer kabuğunda meydana gelen değişimler, yerel zemin koşulları ve
yapı-zemin etkileşimi konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

e) Deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerin belirlenerek, gerekli önlemlerin alınması
ile acil yardım ve kurtarma faaliyetlerinin planlama ve yürütülmesine yönelik çalışmalar yap-
mak.

f) Deprem sonrası yaşanabilecek sağlık sorunları konusunda bilgilendirme yapmak ve
eğitim hizmetlerine katkıda bulunmak.

g) Türkiye’de ve yurt dışında meydana gelecek yıkıcı bir deprem sonrasında deprem
bölgesine gidip bilimsel incelemelerde bulunmak ve araştırma raporları hazırlayarak yayınlamak.

ğ) Eğitim, araştırma, etüt ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde ilgili bakanlıklar, mes-
lek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak, bu ku-
ruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak, Merkezde çalışacak ekibi oluşturarak
yetiştirmek.

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel
toplantılar organize etmek ve bu tür faaliyetlere katılmak, eğitim, araştırma, etüt, proje ve yayın
faaliyetlerini gerçekleştirmek.

ı) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası
ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve gerektiğinde bu çalışmalarla
ilgili sertifikalar vermek.

i) Kamu ve özel teşebbüslerin sorunları ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında
bulunmak, danışmanlık hizmetleri vermek, bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için
üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde proje çalışmalarını yürütmek.

j) Rektörlük ve yetkili kurullara faaliyetlerle ilgili rapor sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür
kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi
müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi ba-
şında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Görevi başında bu-
lunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür; faaliyetlerin düzenli
bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorum-
ludur.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütül-

mesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık

etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.
ç) Yılsonu faaliyet raporlarını, yeni çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Ku-

ruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Rektör tarafından

Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek beş üye olmak üzere toplam yedi
kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.
b) Merkezin her türlü faaliyetlerini planlamak ve yönetmek.
c) Yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ OBEZİTE VE OBEZİTE CERRAHİSİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Obezite ve Obezite

Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

9 Haziran 2014 – Sayı : 29025                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi

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: Pamukkale Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araş-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Obezite hastalığı ile ilgili bilinç ve eğitim düzeyini

arttırmak, koruyucu ve önleyici önlemlerin alınmasını sağlamak, obezite ile ilgili bilimsel araş-
tırmalar yapmak ve yayınlamak, mevcut çağdaş tedavi yöntemlerini uygulamak, geliştirmek,
yaygınlaştırmak ve eğitimini vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Obezite konusunda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, yeni çalışmaların ya-

pılmasını teşvik etmek ve katkıda bulunmak.
b) Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.
c) Araştırma görevlilerinin eğitimine katılmak.
ç) Merkez faaliyetleri ile ilgili kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları dü-

zenlemek.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Obezite konusunda ulusal veya uluslararası toplantı, konferans ve sempozyumlar dü-

zenlemek.
f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; obezite konusunda deneyimli öğretim üyeleri arasından, Rek-

tör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni
bir Müdür görevlendirilir.
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(2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişi müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine müdür
yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevin-
den ayrılması halinde müdür yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda hastaların tedavi ve kısa süreli rehabilitasyonlarını

sağlamak üzere gerekli fiziki alt yapı, personel, güvenlik, hasta kabul ve çıkış işlemleri konu-
sunda Üniversite birimleri veya diğer kurum ve kuruluşlarla Merkez arasında koordinasyonu
sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim

Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin kadro ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe

sunmak.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağ-

lamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Diğer dört üye;

Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün öne-
risi ile Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süreleri dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların yerine yenileri görevlendirilir. Yönetim
Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çok-
luğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek

öğretim elemanlarının seçimini yapmak.
b) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek.

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.
ç) Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarını kapsayan konularda

çalışan veya çalışmak isteyen Üniversite öğretim elemanları ile kamu, özel sektör ve sivil top-
lum kuruluşlarınca önerilen kişiler arasından, on kişiden az olmayacak şekilde Rektör tarafın-
dan görevlendirilecek üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu toplantısına
katılabilir. Danışma Kurulundaki Üniversite öğretim elemanlarının sayısı üye tam sayısının
yarısından az olamaz. Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi dolmadan ay-
rılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yenileri görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez topla-

nır, Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir, Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje
önerilerinde bulunur, bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturur, ilgili kişi ve
kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur, faaliyet alanı ile ilgili alt komisyonlar
oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeleri önerebilir. Danışma Kurulu salt çoğun-
lukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Sağlık hizmetleri
MADDE 15 – (1) Merkeze gelen hastaların yatış ve çıkış işlemleri, Pamukkale Üni-

versitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılır.
(2) Merkezde; klinikler, hemşire istasyonu, diyetisyen ünitesi, poliklinik muayene oda-

ları, numune alma odası, eğitim odası ve egzersiz salonu Rektörlükçe sağlanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

hükümleri ile Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL CERRAHİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Pamukkale Üniversitesi Deneysel Cerrahi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin işlevlerine, çalışma prensiplerine, yönetimsel yapılarına
ve bunların görevlerine, diğer birimlerle ilişkilerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Deneysel Cerrahi Uygulama

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırıcı: Bilimsel araştırma, kontrol, test ya da eğitim amacıyla deney hayvanları

üzerinde her türlü işlem yapma yetkisine sahip, yürüttüğü çalışmalar ile ilgili tüm konularda
deney hayvanı kullanan laboratuvarın ait olduğu kurum ya da kuruluşa karşı sorumlu kişiyi,

b) Araştırma: Genelleme yapılabilecek bilgiyi geliştirmek ya da katkıda bulunmak için
planlanarak deney hayvanları üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı,
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c) Deney hayvanı: Bilimsel araştırma, eğitim, deney, kontrol ve test amacıyla kullanılan
her türlü omurgalı hayvanı,

ç) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Deneysel Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Pamukkale Üniversitesi Deneysel Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,
e) Müdür yardımcısı: Pamukkale Üniversitesi Deneysel Cerrahi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdür Yardımcısını,
f) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
g) Sorumlu yönetici: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/12/2011 tarihli ve

28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan
Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(ş) bendinde tanımlanan veteriner hekimi,

ğ) Teknik personel: Merkezde teknik hizmetlerde görevlendirilecek laboratuvar ele-
manları ve biyologları,

h) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel
girişimleri,

ı) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
i) Yerel etik kurul: Pamukkale Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,
j) Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Deneysel Cerrahi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,
k) Veteriner hekim: Tesiste görev yapan veteriner hekimlerini,
l) Veteriner sağlık teknikeri/teknisyeni: Merkezde çalışan veteriner sağlık teknikeri/tek-

nisyenini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Hayvan deneyleri etik kurulu denetiminden geçmiş

çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi, deney hayvanlarının bilimsel metotlara uygun olarak ye-
tiştirilmesi, deneylerde kullanılması, yapılan işlemler sırasında hayvanların gereksiz acı ve ağ-
rıya maruz bırakılmamaları, hayvanların yaşam koşullarının deneyin özüne zarar vermeyecek
şekilde iyileştirilmesi ve hayvan deneylerinin sadece gerekli eğitimi almış araştırmacılar tara-
fından yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkez bünyesinde yürütülecek araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü

altyapıyı kurmak ve çalıştırmak.
b) Araştırmalarda kullanılacak deney hayvanlarının uluslararası standartlarda üretilmesi,

yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesini sağlayacak alt yapıyı sağlamak.
c) Bu alandaki araştırma ve uygulamalar için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği

yapmak.
ç) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları

teşvik etmek, desteklemek, resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağla-
mak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti ver-
mek.

d) Üniversitede bu alanda araştırma ve uygulama yapacak elemanların yetişmesini teş-
vik etmek, bu kişileri desteklemek ve bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu
sağlamak.
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e) Seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili serti-
fikalar vermek.

f) Yerel etik kurul ile işbirliği yapmak, gerektiğinde Merkezde yürütülecek çalışmaları
birlikte denetlemek.

g) İlgili birimler ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür yardımcısı.
c) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasın-

dan, üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendiri-
lebilir. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Bu Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrul-

tusunda Merkezin bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak.
c) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alı-

narak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.
ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, kurumsal işleyiş kurallarına ve deney hayvanları

üzerinde yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu denetlemek ve çalışanları bu konuda
yönlendirmek.

d) Merkezin işleyişi, durumu, bilançosu ve yürütülen çalışmalar hakkında Yönetim Ku-
ruluna ve ilgili birimlere bilgi vermek.

e) Her takvim yılının bitimini takip eden ocak ayının ilk haftasında, o yıla ait eğitim ve
araştırma faaliyetlerini içeren raporu Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Her takvim yılının bitimini takip eden ocak ayının ilk haftasında, o yıl içinde Mer-
kezde gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan hayvanların türleri, sayıları ve bu hayvanların
kullanım amaçlarını içeren raporu Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezde yürütülen araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarına ilişkin kayıtların
tutulmasını sağlamak ve istenildiğinde ve uygun görüldüğünde kendi kayıtlarını onaylayarak
araştırıcıya vermek.

ğ) Yerel etik kurul ile eşgüdümü sağlamak.
h) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, özel ve kamu kuruluşları,

vakıf ve derneklerle işbirliği yapmak.
ı) Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, barınma ve beslenme koşullarının oluşturulması,

ideal çalışma ortamının sağlanması ve Merkezin personel, araç gereç, deney hayvanı ve diğer
gereksiniminin belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

i) Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bi-
limsel toplantıları planlamak, düzenlemek, yürütmek; deney hayvanlarıyla ilgili kitap, broşür,
dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanları hazırlatmak ve yayımlatmak.

j) Tesiste acil durum eylem planı hazırlamak ve personeli bu konuda eğitmek.
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Müdür Yardımcısı
MADDE 10 – (1) Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından, üç

yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda
yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Süresi dolmadan ayrılan Müdür Yardımcısının yerine
aynı usul ile yeni Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür
Yardımcısının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dâhil beş kişiden olu-

şur. Diğer üyeler, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan öğretim elemanları ara-
sından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine aynı usullerle yeni üyeler görev-
lendirilir. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların
üyelikleri son bulur.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak topla-
nabilir. Müdürün katılmadığı toplantıya Müdür Yardımcısı başkanlık eder. Yönetim Kurulunda
tüm kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde, Müdürün
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin genel çalışma düzenini tespit etmek ve

ilgili diğer yönetim konularında karar verip girişimlerde bulunmak.
b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezde üretilen deney hayvanları ve hayvan bakım ücretlerini değişen şartlara

göre düzenlemek.
ç) Merkez bünyesinde düzenlenecek deney hayvanları ve araştırmalarla ilgili kurs ve

seminerler planlamak ve yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırmacıların sorumlulukları ve merkezdeki çalışma koşulları
MADDE 13 – (1) Merkezin olanaklarından Üniversite bünyesinde bulunan tüm aka-

demik birimlerden araştırıcılar yararlanabilir. Yönetim Kurulundan onay almak kaydıyla başka
kurumlarla ortak araştırmalar da yapılabilir. Araştırmacıların Merkezde yürütecekleri tüm ça-
lışmalarında uymaları gereken hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir. 

Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Deney hayvanlarının üretim ve bakımı için gerekli her türlü malzeme

alet, donanım ve demirbaş Merkezin malıdır. Merkez envanterine kaydedilen demirbaşların
kullanım önceliği proje bitimine kadar yürütücüye aittir.

Döner sermaye
MADDE 15 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri 6/3/2000 tarihli

ve 23985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Merkezin mali ihtiyaçları Üniversite bütçesinden il-
gili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanır.

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır. 
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Birimler
MADDE 17 – (1) Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezin faaliyet

alanları konusunda Merkeze bağlı araştırma ve destek birimleri oluşturulabilir. Birim sorum-
luları, Müdür tarafından teklif edilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca üç yıl süreyle se-
çilir. Süresi sona erenler yeniden seçilebilir.

Yönetmelikte bulunmayan hükümler
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Kök Hücre Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarının görevlerine ve çalışmalarına
ilişkin esas ve usulleri 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: Pamukkale Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kök hücre, rejeneratif tıp ve hücresel tedaviler ala-

nında uluslararası düzeyde bilimsel ve biyoteknolojik araştırmalar yaparak ürettiği bilgi ve tek-
nolojileri toplum-sanayi işbirliği doğrultusunda uygulamak ve eğitim-öğretime katkı sağla-
maktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kök hücre ve rejeneratif tıp tedavi protokollerinin kullanıldığı hücre tabanlı tedavi

alanında Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin tüm klinik ana-
bilim dallarının ihtiyaçlarını karşılamak.

b) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak kök hücre biyolojisi, hücresel tedavi, reje-
neratif tıp ve doku mühendisliği alanlarında süreç, teknik ve/veya ürünlere yönelik ihtiyaçların
karşılanabileceği güncel ve modern bir alt yapı kurmak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma program-
larının devamlılığını sağlamak.

ç) Üniversite ve diğer üniversitelerin araştırma fonu yönetimleriyle işbirliği çerçeve-
sinde projelere eğitim ve destek sağlamak.

d) Sanayi, kamu ve özel sektör kuruluşları ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversite ve
araştırma kurumları ile ilişkiler kurmak ve işbirliği yapmak.

e) Eğitim çalışmalarının devamlılığını sağlayarak, tez çalışmalarını desteklemek, ulusal
ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, workshop, sempozyum, danışmanlar kurulu, kurs
ve kongreler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından kök hücre araştırma ve uygulamaları konu-

sunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış yayınları olan Pamukkale
Üniversitesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı yön-
temle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürü çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyetleri ve
amacına uygun bilim dalında çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından en
çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün
görevden her hangi bir nedenle ayrılmasıyla müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür
yardımcısı, Merkezle ilgili konularda Müdürün vereceği görevleri yerine getirip, kurullara ka-
tılabilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürlüğe vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim ve Danışma kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu ku-

rullara başkanlık etmek.
c) Danışma Kurulu kararlarını, Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
d) Merkezin ve Merkeze bağlı laboratuvarların ve burada çalışan personelin toplam ka-

lite yönetim ilkelerini gözetecek şekilde düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
e) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazır-

lamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Yönetim Kurulu onayından geçen çalışma raporu ve programını Rektörlüğe sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün ilgili anabilim dalları öğretim

üyeleri arasından belirleyeceği adaylar arasından Rektör tarafından uygun görülen en az üç,
en fazla yedi öğretim elemanından oluşur. Üyeler üç yıllık bir süre için seçilir. Süresi biten
üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez topla-

narak aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak.
c) Danışma Kurulunun sunduğu önerileri karara bağlamak.
ç) Merkezin çalışma esaslarına ilişkin yönergeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
d) Müdür tarafından her yıl hazırlanacak bir yıl önceye ait yıllık çalışma raporu ile ge-

lecek yılın çalışma programını değerlendirmek.
e) Eğitim faaliyetleri için, seminer, sempozyum, konferans ve kursların planlanmasını

yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili bölüm, anabilim

ve bilim dallarından birer temsilci öğretim elemanının katılmasıyla oluşturulur. Merkezin ça-
lışma alanlarıyla ilgili bölüm, anabilim ve bilim dalları Yönetim Kurulunca belirlenir. Temsil-
ciler, ilgili bölüm, anabilim ve bilim dalınca Merkeze teklif edilir ve Rektör tarafından görev-
lendirilir. Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık bir süre için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden se-
çilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez toplanarak

aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Merkezin çalışmalarına yön vermek amacıyla Yönetim Kuruluna öneriler sunmak.
b) Merkezin çalışmalarında verimliliği artırmak amacıyla ilgili bölüm, anabilim ve bi-

lim dallarıyla koordinasyonu sağlamak.
c) Yönetim Kurulunca onaylanmış tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görev

almak.
ç) Merkezin çalışma esaslarına uygun konularda danışmanlık hizmeti vermek.
d) Merkezin yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve

özel sektör kuruluşları ile ilişki kurmasına katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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PAZARTESİ 
Sayı : 29025 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
SAYI: 2014/579-2014/632 E K 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Adnan ve Fahıma oğlu 1987 Aleppo D.lu Suriye 

Halep Nüfusuna kayıtlı olan Mohamad Alkurdı hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununa Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 28/04/2014 tarih ve 
2014/579 esas, 2014/632 karar sayılı ilamı ile sanığın 5 yıllık denetim süresi içerisinde yeni bir 
suç işlemediğinden hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 
sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 
kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 4767 

————— 
SAYI: 2014/407-2014/445 E K 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mohamad ve Bahıe oğlu 1986 Aleppo D.lu 

Suriye Halep Nüfusuna kayıtlı olan Ali Azram hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununa Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 07/04/2014 tarih ve 
2014/407 esas, 2014/445 karar sayılı ilamı ile sanığın 5 yıllık denetim süresi içerisinde yeni bir 
suç işlemediğinden hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olup 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 
310. maddesi gereğince takip eden 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 
kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 4768 

————— 
SAYI: 2014/265-2014/314 E K 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Kadrıe oğlu 1965 Aleppo D.lu Suriye 

Halep Nüfusuna kayıtlı olan Khaled Abo Alnasr Zına Chaka hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 
24/03/2014 tarih ve 2014/265 esas, 2014/314 karar sayılı ilamı ile sanığın 5 yıllık denetim süresi 
içerisinde yeni bir suç işlemediğinden hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine karar 
verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 
sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 
kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 4770 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BLOWER SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

1 (bir) set blower (kabin, redüktör ve elektrik motoru dahil) alımı ve teslimi işi açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İKN : 2014/62456 

1. İdarenin 

a) Adresi : ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 435 33 70 – 0 286 435 33 75 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 

2. İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; 1 (bir) set blower 

(kabin, redüktör ve elektrik motoru dahil) alımı ve teslimi 

işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 130 takvim günü 

içinde İşletme Ambarına teslim edilecektir. 

3. İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 24/06/2014 – 14:00 

4. İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 20,00 TL şartname bedelini İşletme Müdürlüğümüzün 

Halk Bankası IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04, Ziraat Bankası İBAN NO: TR65 

0001 0003 3837 7120 4354 30, Vakıfbank İBAN NO: TR32 0001 5001 5800 7286 3488 51 hesap 

numaralarından birine yatırmaları zorunludur. Dekont açıklamasına İhale Kayıt Numarası, İşin 

Konusu ve Şartname Bedeli olduğu ibaresi mutlaka eklenmelidir. 

5. Teklifler 24/06/2014 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

7. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4808/1-1 



9 Haziran 2014 – Sayı : 29025 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

SİNYALİZASYON GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE 400 ADET BETONLU 
EMPEDANS BOND ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Sinyalizasyon Grup Müdürlüğünden: 
 Pendik/İSTANBUL 
İhale Kayıt No : 2014/62500 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Sinyalizasyon Grup Müdürlüğü Pendik/İstanbul  
b) Telefon Numarası : (0216) 353 36 60 (0216) 390 57 86) 
c) Fax no’ları : (0216 353 36 61) (0216 354 04 94) 
c) Elektronik Posta Adresi : --- 
2 - İşin Adı ve Miktarı : Sinyalizasyon Grup Müdürlüğüne 400 adet betonlu 

empedans bond (ISKRA tipi) alınması.  
3 - Yukarıda belirtilen alımımız, Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Grup Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonuna 25.06.2014 günü, saat 14.30’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Grup Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Alım İhale Komisyonunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup, Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Grup Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonundan KDV Dahil 200.00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 4813/1-1 
—— • —— 

KAYNAK MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2014/62468 
1 -  İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : 5 adet Sinerji Kaynak Makinası, teknik bilgiye göre 

satın alınacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 23/06/2014 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile 

ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

23/06/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4807/1-1 
—— • —— 

MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg (5 Ton) Margarin alımı, teklif 

alma usulüyle alınacaktır. 
2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 17.06.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66     Faks : 397 33 71 - 74 4909/1-1 
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KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2014/2015 Kampanya Dönemi Kireç Ocağı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 

Usulü ile İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2014/63445 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 pancar kampanyası süresince 

her vardiyada 6 işçi olmak üzere toplam 18 işçi ile (+- % 

20 toleranslı) tahmini 114 gün Kireç Ocaklarında günlük 

tahmini 200 ton, toplam tahmini 22.000 ton kireç taşının 

bant ile vagonete, günlük tahmini 15 ton, toplam tahmini 

1.650 ton kok kömürünün dirgen ile kovalara 

doldurularak vagonete boşaltılması ve vagonetin elle 

itilerek ocak asansörüne verilmesi, ayrıca kok 

kömürünün elekten elenmesi, kok kömürü ve kireç 

taşının iri olanlarının çekiç veya balyozla kırılması, taş 

balastı ile kok tozunun kepçe alabilecek şekilde kenara 

istif edilmesi ve kireç ocağı maniplasyon sahası 

temizliği işidir 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi  : 15.09.2014 ile 06.01.2015 tarihleri arası olup (tahmini 

114 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2014/2015 kampanya 

dönemidir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 20.06.2014 Saat 10:00 

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4876/1-1 
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ÇAMUR HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Sahasında Bulanan Çamur Havuzunun Temizlenmesi işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2014/63448 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız Sahasında bulunan çamur havuzunun 

temizlenmesi hafriyatının nakliyesi ve tesviyesi işi. 

Tahmini 10.335 m³  

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : Yüklenici Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 iş 

günü içinde döküm izni aldıktan sonra 3 iş günü içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlayacaktır.  

  20 takvim günü içerisinde iş bitirilmiş olacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 20.06.2014 Saat 15:00 

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

 4877/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Muammer Tuksavul - Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2014/2015 üretim kampanyası döneminde üretilecek şekerlerin ambalajlama 

işi hizmeti alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal 

ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun 

bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale Kayıt numarası : 2014/60058 

1 - İdarenin  

a) Adresi : CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT  

b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539  

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr  

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) :  

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 üretim kampanyası 

döneminde üretilecek 95.000 ton kristal şekerin 50 

Kg.’lık Polipropilen torbalara ambalajlanması işi  

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

Ambalajlama Ünitesi 

c) İşin süresi : Kampanya süresince yaklaşık 3 ay  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası  

b) Tarihi ve saati  : 19/06/2014 - 14:00  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge 

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler  

4.3.1. İş deneyim belgeleri  

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler,  

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Özel Sektörde gerçekleştirilen Her türlü gıda 

ambalajlama işleri kabul edilecektir.   

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler 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 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Diğer hususlar: 

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 

KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 4809/1-1 
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FABRİKAMIZA AİT KANTARLARIN BAKIM, ONARIM, DAMGALANMASI VE 

PERİYODİK BAKIMLARI HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız ve Fabrikamıza Bağlı Ziraat Bölge Şefliklerinde bulunan 17 adet muhtelif 

çekerleri olan kantarların bakım, onarım ve damgalanması hizmet alımı T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2014/63163 

1 - İdarenin: 

Adresi : Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA 

Telefon No : 0 312 293 44 00 

Faks No : 0 312 244 90 78 

2-İhale Konusu Hizmetin : 

Niteliği : Fabrikamız Ziraat Bölge Şefliklerinde ve Fabrikamız 

dâhilinde bulunan toplam 17 adet muhtelif çekerleri olan 

kantarların tesellüm öncesi bakım, onarım diğer tamir işleri 

ile kampanyada 15’er günlük periyodik bakımlarının 

fabrikanın gerekli görmesi halinde belirleyeceği tarihte ilgili 

kantarların kontrol ayarlarının yapılması ve 17 adet kantarın 

2014 yılı damgalama işlerinin yapılması işi. Periyodik 

bakımların toplamı 105’tir 

Türü : Hizmet Alımı 

Miktarı : 17 Adet Kantarın Periyodik Bakım, Onarım ve Damgalama 

işi 

Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası ve Bağlı Ziraat Bölgeleri 
 

BÖLGE ADI KANTAR ADI KANTAR ADEDİ ÇEKERİ/TON 

Merkez Fabrika Dâhili 4 60 

Merkez Fabrika Dâhili 1 60 

Kırıkkale Balışeyh 1 60 

Kırıkkale Çerikli 1 40 

Kırıkkale Kalecik 1 40 

Bala Karakeçili 1 40 

Polatlı Karacaahmet 1 60 

Polatlı Karacaahmet 1 40 

Polatlı Sarıoba 1 40 

Polatlı Sarıoba 1 40 

Polatlı Yaralı 1 40 

Polatlı Yaralı 1 25 

Polatlı Yenice 1 60 

Polatlı Yenice 1 40 

  TOPLAM  17  
 

Kantarların periyodik bakımları 2014/2015 pancar işleme kampanyası süresince 

yapılacaktır. 

3 - İhalenin  

Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

Tarih ve Saati : 19.06.2014 – 14.00 
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4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisin (Ayaş Yolu 18. Km. 

Etimesgut/Ankara) adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayıl Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili Hükümleri Hariç) tabi olmayıp Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4875/1-1 

—— • —— 
MUHTELİF TİJ (DRILL PIPE) SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif Tij (Drill Pipe) Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/61879 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No: 139    06800 Çankaya/ 

Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 41 - 0312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : mikihale@mta.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Tij (Drill Pipe) Alımı, 

  I. Kalem: 500 Adet 3 1/2” Havalı Sondaj Tiji 

  II. Kalem: 350 Adet 3 1/2” Sondaj Borusu (Drill Pipe) 

  III. Kalem: 200 Adet 5” Ağır Sondaj Borusu (Heavy 

Weight Drill Pipe) 

  Mal Alımı 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel 

Müdürlüğü Sondaj Dairesi Başkanlığı Ambarı. 

  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye 

Deniz Limanı, 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı 

tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren, 

  I. Kalem: 500 Adet 3 1/2” Havalı Sondaj Tiji 120 

(yüzyirmi) takvim günü, 

  II. Kalem: 350 Adet 3 1/2” Sondaj Borusu (Drill Pipe) 

120 (yüzyirmi) takvim günü, 

  III. Kalem: 200 Adet 5” Ağır Sondaj Borusu (Heavy 

Weight Drill Pipe) 120 (yüzyirmi) takvim günüdür 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 08/07/2014 - 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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, ilgisine göre 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 veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
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c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu 

teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı, katalog, fotoğraf, bilgi, belge, resim ile 

açıklamaları teklif eklerinde sunacaklardır. 

Ayrıca; alım konusu malzemeler için istenen sertifika ve belgeler, hangi malzemenin 

teknik şartnamesinde istenmişse, istenen teknik şartnamedeki sertifika ve belgeler sunulacaktır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler; 

İstekliler söz konusu malların ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda 

uygunluğunu gösteren ve teknik şartnamede belirtilen API belgelerini (hangi malzemenin teknik 

şartnamesinde istenmişse) teklif eklerinde sunacaklardır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150, Türk Lirası aynı adresten 

karşılığı (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(203 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi 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 kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 4748/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim 

Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine göre doçent ve yardımcı doçent alınacaktır. 

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir. 

Yardımcı doçent kadrosuna müracaat edecek adayların, 2547 sayılı Kanunun 23. 

maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır. 

*(İngiliz Dili ve edebiyatı alanında yardımcı doçentliğe başvuracak olanlar, bu sınavı İngilizce 

dışında bir yabancı dilde vermek zorundadır.) 

Adaylar, yayın listeleri ile bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan 4 takım 

dosyayı ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen 

belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Başvuru için gerekli belgeler: 

1. Dilekçe  

2. Özgeçmiş (ÜAK formatında hazırlanmış) 

3. Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4'er takım dosya  

4. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçentler için doçentlik belgesi (onaylı) 

5. Yabancı dil belgesi (onaylı) 

6. 1 adet fotoğraf  

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

8. Aranan nitelikleri taşıdığına dair belge 

* Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul 

tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.  

NOT: Şahsen başvurularda istenen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı 

Kurumumuzca yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular ile 

postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.  

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 

Hükümet Meydanı No:2 

Ulus –ANKARA 

Tel: (312) 596 47 00 – 596 44 53 

 

Birimi Unvanı Sayı Derece Aranan Nitelikler 

Siyasal Bilgiler Fak.     

Ekonomi Doçent 1 2 (a), (b), (f) 

Ekonomi Yardımcı Doçent 1 4 (a), (b), (g) 

Ekonomi Yardımcı Doçent 1 3 (a), (b), (h) 

Siyaset Bilimi Yardımcı Doçent 1 4 (a), (b), (i) 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.     

Türk Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 1 3 (c), (d), (j) 

Türk Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 1 4 (c), (d), (k) 

Tarih Yardımcı Doçent 1 4 (c), (d), (e), (l) 

Tarih Yardımcı Doçent 1 5 (c), (d), (m) 

Yabancı Diller Fak.     

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 1 4 (a), (b), (n), (o) 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 1 3 (a), (b), (n), (p) 
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Aranan nitelikler: 

(a) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasındaki özelliklere 

sahip olmak. 

(b) Yurt içinde veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az iki akademik yıl 

alanında İngilizce ders vermiş olmak. 

(c) Yurt içinde veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az bir akademik yıl 

alanında İngilizce ders vermiş olmak. 

(d) İngilizce yabancı dil puanı YDS/KPDS/ÜDS’den en az 90 puan veya eşdeğerliliği 

kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

(e) Almanca, Arapça, Farsça, Fransızca dillerinden en az üçünden YDS/KPDS/ÜDS’den 

90 puan ve üzeri veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış 

olmak. 

(f) Finansal iktisat ve para politikaları alanında çalışmaları bulunmak. 

(g) Deneysel ve uygulamalı mikro iktisat alanında çalışmaları bulunmak. 

(h) Oyun teorisi alanında çalışmaları bulunmak. 

(i) Uyuşmazlık analizi ve çatışma çözümleri alanında çalışmaları bulunmak. 

(j) Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmaları bulunmak.  

(k) Türk ve Ermeni Edebiyatı alanında çalışmaları bulunmak. 

(l) Tarihte İslam ve Hıristiyanlık ilişkileri alanında çalışmaları bulunmak. 

(m) Osmanlı-İran ilişkileri alanında çalışmaları bulunmak. 

(n) İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora derecesini anadili İngilizce olan bir ülkede 

tamamlamış olmak. 

(o) Edebiyat, İslam ve doğu bilim ilişkileri konusunda çalışmaları bulunmak. 

(p) 19. yüzyıl İngiliz romanı alanında çalışmaları bulunmak. 4872/1-1 

—— • —— 
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda belirtilen Fakültelerin Anabilim Dalları için Profesör ve 

Yardımcı Doçent kadrolarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Müracaatların gerekli belgeler ile birlikte 

ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze ulaştırılması 

gerekmektedir. Başvurular için gerekli belgeler ve adaylarda aranılan nitelikler Üniversitemizin 

http://www.tau.edu.tr web sayfasında yayımlanmıştır. 

 

FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI 
KADRO 

ÜNVANI 
ADET 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

Küreselleşme ve 

Uluslararası İlişkiler 
Profesör 1 

Hukuk Özel Hukuk 
Milletlerarası Özel 

Hukuk 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri Mühendisliği 

Bölümü 
Endüstri Mühendisliği 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Kültür ve Sosyal 

Bilimler 
Kültür Bilimleri Kültür Bilimleri 

Yardımcı 

Doçent 
1 

 
Başvuru Adresi: Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülteler, Profesör kadrosu için 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şahinkaya Caddesi No:86 34820 

Beykoz/İstanbul Tel: 0216 333 30 53 4870/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden 

Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) 
sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 
olması şarttır. 

DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI 
- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, 
hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın 
dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım 
halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon 
numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular 
geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 

BİRİMİ 
BÖLÜM/ANABİLİM 

DALI 
UNVAN 

KAD. 
DER. 

ADET AÇIKLAMA 

TIP FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp Bil. Böl./Genel 
Cerrahi   

Doçent 1 1 
 
 

Cerrahi Tıp Bil. Böl./Genel 
Cerrahi   

Doçent 1 1  

Dahili Tıp Bil. Böl./ 
Kardiyoloji 

Doçent 2 1  

Dahili Tıp Bil. Böl./ 
Kardiyoloji 

Doçent 2 1  

Dahili Tıp Bil. Böl./Adli Tıp 
 

Doçent 2 1 

Kardiak ileti 
sistemi patolojileri 
konusunda 
çalışmaları olmak. 

Temel Tıp Bil. Böl./Tıbbi 
Biyokimya 

Doçent  2 1 
Safra asitleri 
konusunda 
çalışmaları olmak. 

FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

Kimya Böl./Organik Kimya Doçent 1 1  
Kimya Böl./Biyokimya Doçent 2 1  
Fizik Böl./Nükleer Fizik Doçent 1 1  

MÜHENDİSLİK
-MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

Makine Müh. Böl./Kons. 
ve İmalat 

Doçent 1 1  

Mimarlık Böl./Yapı Bilgisi 
 

Doçent 1 1  

NECATİBEY 
EĞİT. FAK 

İlköğretim Böl./Fen Bilgisi 
Eğit. 

Doçent 1 1 

Doçentliğini 
Biyoloji Eğitimi 
alanında almış 
olmak. 

O.Ö. Fen ve Mat. Al. Eğit. 
Böl./Biyoloji Eğitimi 

Doçent 2 1 

Doçentliğini 
Biyoloji Eğitimi 
alanında almış 
olmak. 

     
İKTİSADİ ve 
İDARİ BİL. FAK. 

İktisat Böl./İkt.Gel.ve Ulu. 
İktisat 

Doçent 1 1  

TURİZM 
FAKÜLTESİ 

Rekreasyon Böl. Doçent  1 1  

AYVALIK 
MYO 

Otel Lokanta ve İkram Hiz. 
Böl./Turizm ve Otel İşlet. 
Prog. 

Doçent 1 1  

BALIKESİR 
MYO 

Madencilik ve Maden Çık. 
Böl./Maden Tek. Prog. 

Doçent 1 1  

 4873/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Pamukkale Üniversitesi İletişim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Su ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Jeotermal Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Menderes Havzası Tarımsal Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Flora ve Fauna Araştırma, Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Üreme Sağlığı-İnfertilite Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Deprem ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Deneysel Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri


