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YÖNETMELİKLER

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Geleneksel Türk El Sa-

natları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi bünyesinde kurulan Geleneksel

Türk El Sanatları 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) Merkez: Aksaray Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve 

Yönetim Organlarının Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Başta Aksaray ili olmak üzere, kaybolma tehlikeleriyle karşı karşıya olan Türk El

Sanatlarını yaşatmak için çalışmalar yapmak,
b) Türk El Sanatlarının ülkemiz açısından sosyo-kültürel ve ekonomik önemini vurgu-

layarak gelecek kuşaklara bir kültür birikimi olarak aktarılmasını sağlamak, yurtiçinde ve yurt-
dışında yöresel öz ve biçimleriyle tanıtımını yapmak,

c) Türk El Sanatlarını kronolojik bir sistem içerisinde bilimsel veriler ışığında incele-
mek,

ç) Türk El Sanatlarıyla ilgili bilgi, belge, araç ve gereçleri toplamak, çeşitli nedenlerle
yurtdışına çıkmış olan el sanatları örneklerinin ülkemize iadesini sağlama yönünde çalışmalar
yapmak, bunların fotoğraf, maket ve reprodüksiyonlarını sağlayıp sergilemek,
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d) Merkezin amaçlarına uygun kongre, sempozyum, seminer, konferans ve oturum gibi
ilmi çalışmalar yapmak, gösteri, sergi ve şenlikler düzenlemek, yayın yapmak ulusal ve ulus-
lararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bunlar için gerekli önlemleri almak,

e) Geleneksel Türk El Sanatlarının nitelik ve niceliklerini belirlemek ve elde edilen çe-
şitli bilgilerle; çizim, fotoğraf, slayt, kısa ve uzun metrajlı belgesel filmlerle dokümantasyonunu
gerçekleştirmek,

f) Türk El Sanatları alanında eğitim-öğretimi ve bilimsel araştırmaları desteklemek ve
geliştirmek; gerekli olan gözlemsel verilerin üretilmesi için gözlem aletlerini almak, kurmak,
bakım ve onarımlarını sağlamak,

g) Türk El Sanatlarının korunması, bakımı, onarımı ve üretimi için gerekli atölye ve
laboratuarlar kurmak,

ğ) Geleneksel yöntemlerle eser veren ve orijinal ürünler yapan ustaları desteklemek,
h) Türk El Sanatları alanında çalışma kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu alanda bilimsel

etkinler organize etmek, yürütmek, etkinlikleri desteklemek, geliştirmek, bilgi ve eleman de-
ğişiminde bulunmak,

ı) Türk El Sanatları müzeleri kurmak,
i) Özel uzmanlık kazandırmaya yönelik kurslar ve yaz-kış okulları düzenlemek, başarılı

olanlara başarı belgesi vermek,
j) Gözlem raporu, haber bülteni, dergi, kitap, fotoğraf, film, video, CD, DVD ve benzeri

yayın organları ile el sanatları alanında yapılan araştırmaları duyurmak,
k) Rektörlük tarafından verilen, amaca uygun diğer görevleri yerine getirmek.
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki

öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, kendisine yardımcı
olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir tane Müdür Yar-
dımcısı seçebilir ve seçimi rektörün bilgisine sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı za-
manlarda, görevlendireceği Yardımcısı ya da Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekâlet eder.
Müdürün görevden ayrılması veya vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Rektör tara-
fından aynı usulle üç yıl için yeniden  Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Değişik bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleye-

rek, görevlendirilmesi için Rektöre önermek,
b) Merkezi temsil etmek,
c) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,
d) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,
e) Yönetim Kurulunca karara bağlanan konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yap-

mak,
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f) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-
rütmek, koordine etmek, denetlemek ve Merkez Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma
raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

g) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önereceği

aylıklı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen  üç öğretim elemanı ol-
mak üzere en fazla beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi
tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa salt çoğunluk ile top-
lanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu iki oy sayılır. Yönetim Kuruluna
Müdür başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaç ve faaliyet alanları çerçevesinde çalışma düzenini planlamak, idari

ve teknik kadro ihtiyacını belirlemek,
b) Merkezce yürütülecek faaliyetlerle ilgili çalışma esaslarını tespit etmek,
c) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görev-

lendirilecek üyeleri tespit etmek,
ç) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen prog-

ramlarda kimlerin görevlendirileceği ve yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek,
d) Çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak,
e) Merkezin çalışma planını hazırlamak ve uygulamaya koymak,
f) Yurt içi-yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kurum-kuruluş-

ları ve kişilerle işbirliği yaparak, amaç ve görevlerine uygun proje, karşılıklı yardım ve değişim
programlarını gerçekleştirmek,

g) Merkezin yıllık raporlarını hazırlamak,
ğ) Başkanın gündeme getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
h) Yıllık faaliyet raporlarında yer almayan konularla ilgili Rektörün onayını alarak, di-

ğer faaliyetlerin başlatılmasına karar vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 12 – (1) Merkezin yaptığı veya desteklediği her türlü kurs, seminer ve araş-

tırma kapsamında alınan alet, ekipman ve diğer demirbaşlar Merkez ve gerektiğinde Üniver-
sitenin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ OKÇULUK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Okçuluk Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi bünyesinde kurulan Okçuluk

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) Merkez: Aksaray Üniversitesi Okçuluk Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve 

Yönetim Organlarının Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede okçuluk alanındaki bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden art-

tırmak,
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b) Üniversite-özel ve kamu sektörü işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların

sektöre aktarımını hızlandırmak,

c) Yaratıcı, verimli bir araştırma ortamı oluşturmak,

ç) Ulusal ve uluslararası çalışmalar için sporcu ve antrenör değişim programı ayarlamak

için çalışmalar yapmak,

d) Üniversite ile diğer üniversiteler arasında ortak araştırma faaliyetlerinin geliştiril-

mesini sağlamak ve bu amaçla Üniversite ile yapılacak ortak projelerde diğer araştırıcılara da

çalışma imkânı sağlamak,

e) Araştırmalarda uluslararası işbirliğini sağlamak ve bu araştırmalara öncelikli olarak

çalışma ortamı hazırlamak,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel kuruluşların desteği ile yürütülen proje çalış-

maları için çalışma ortamını hazırlamak,

g) Ulusal ve uluslararası alanda saygınlığı kabul edilmiş özel veya kamu kurum ve ku-

ruluşlarla çalışma ortamı hazırlamak,

ğ) Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek teklifleri

temel araştırmalara engel olmayacak şekilde Merkezin imkânları ölçüsünde değerlendirmek,

h) Merkezin zaman içinde bir tekno-park halinde faaliyet gösterebilmesi için gerekli

bilimsel ve teknik alt yapıyı hazırlamak,

ı) Merkezde geliştirilen bilgi ve teknolojinin sınai mülkiyet haklarının alınmasını sağ-

lamak,

i) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

j) Yurt içinden ve yurt dışından kuruluşlarla iletişim kurarak Ar-Ge proje destekleri sağ-

layan bir profesyonel proje üretim merkezi ve danışmanlık birimi olmak için gerekli çalışmaları

yürütmek,

k) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda çalışma ortamı hazırla-

mak,

l) Ulusal ve uluslararası okçuluk milli takımları ile bilimsel çalışma ortamı hazırlamak

ve yürütmek,

m) Ulusal ve uluslararası müsabaka, kamp, konferans, seminer, dergi, kitap gibi bilimsel

eğitim faaliyetleri hazırlamak için çalışma yürütmek.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.
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Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı ve devamlı  statüdeki

öğretim elemanları arasından   üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren  Müdür yeniden gö-

revlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür kendisine yardımcı ol-

mak üzere merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir tane Müdür Yar-

dımcısı seçebilir ve seçimi rektörün bilgisine sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı za-

manlarda, görevlendireceği Yardımcısı ya da Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekâlet eder.

Müdürün görevden ayrılması veya vekâletin  altı aydan fazla sürmesi durumunda Rektör tara-

fından aynı usulle üç yıl için yeniden  Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Değişik bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleye-

rek, görevlendirilmesi için Rektöre önermek,

b) Merkezi temsil etmek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

d) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,

e) Yönetim Kurulunca karara bağlanan konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yap-

mak,

f) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek, koordine etmek, denetlemek ve Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma raporlarını

ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

g) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önereceği

aylıklı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen  üç öğretim elemanı ol-

mak üzere en fazla beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi

tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa salt çoğunluk ile top-

lanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu iki oy sayılır. Yönetim Kuruluna

Müdür başkanlık eder.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaç ve faaliyet alanları çerçevesinde çalışma düzenini planlamak, idari

ve teknik kadro ihtiyacını belirlemek,

b) Merkezce yürütülecek faaliyetlerle ilgili çalışma esaslarını tespit etmek,

c) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görev-

lendirilecek üyeleri tespit etmek,

ç) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen prog-

ramlarda kimlerin görevlendirileceği ve yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek,

d) Çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak,

e) Merkezin çalışma planını hazırlamak ve uygulamaya koymak,

f) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kurum-kuru-

luşları ve kişilerle işbirliği yaparak, amaç ve görevlerine uygun proje, karşılıklı yardım ve de-

ğişim programlarını gerçekleştirmek,

g) Merkezin yıllık raporlarını hazırlamak,

ğ) Başkanın gündeme getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

h) Yıllık faaliyet raporlarında yer almayan konularla ilgili Rektörün onayını alarak, di-

ğer faaliyetlerin başlatılmasına karar vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-

cek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkezin yaptığı veya desteklediği her türlü kurs, seminer ve araş-

tırma kapsamında alınan alet, ekipman ve diğer demirbaşlar Merkez ve gerektiğinde Üniver-

sitenin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER VE DEĞERLER EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan Sosyal Bilgiler ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçla-

rına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilgiler ve Değerler Eği-

timi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilgiler ve Değerler Eğitimi Araştırma Mer-

kezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Sosyal bilgiler eğitimine ilişkin her türlü teorik ve uygulamaya yönelik araştırmalar

yapmak,

b) Öğrencilere, öğretmen adaylarına ve öğretmenlere yerel ve evrensel değerleri tanıt-

mak ve değer bilinci kazandırmak,

c) Okul aile işbirliği ile değer eğitimi konusunda çalışmalar yapmak,

ç) Öğrencilerin değer yönelimleri için çalışmalar yapmak,

d) Değer eğitimi kapsamında bilimsel, kültürel, eğitsel nitelikli ulusal ve uluslararası

faaliyetler yapmak,
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e) Değer eğitimi ile ilgili yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak,

f) Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki gelişimi için faaliyetlerde bulunmak,

g) Değer eğitimi ile ilgili öğretmenlere sertifikalı eğitimler vermek,

ğ) Sosyal bilgiler eğitimi kapsamında projeler hazırlamak,

h) Değer eğitimi kapsamında disiplinlerarası çalışmalar yapmak,

ı) Sosyal bilgiler ve değer eğitimine yönelik ders araç gereçleri geliştirmek,

i) Sosyal bilgiler ve değer eğitimine yönelik belgesel filmler hazırlamak,

j) Sosyal bilgiler ve değer eğitimine yönelik animasyonlar hazırlamak,

k) Başta belediyeler olmak üzere, kamu ve özel sektöre değerler eğitimi vermek, ortak

projeler hazırlamak,

l) Değer eğitimi konusunda TRT ve özel kanallar ile değerler eğitimi konusunda ortak

çalışmalar yapmak, programlar hazırlamak,

m) Değer eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalar yapmak,

n) Sosyal bilgiler eğitimi konusunda, Milli Eğitim Bakanlığı FATİH projesine entegre

bilimsel modeller ortaya çıkartmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin Yönetim organları:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda

çalışan Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir.

Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre

karşı sorumludur. Müdürün görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde, aynı

usul ile Rektör tarafından iki yıl için yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili ko-

nularda görev yapan Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir öğretim elemanı Müdürün

önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısı

Müdürün vereceği işleri yürütür. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Müdür

Yardımcısı yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi

kendiliğinden sona erer. Ancak Müdürün olağanüstü nedenlerle görevinin sona ermesi halinde

Rektör Müdür Yardımcısını, yeni Müdür seçilinceye kadar Müdürlüğe vekaleten görevlendi-

rebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
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d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

e) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

f) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ait çalışma programı hazırlayıp,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı

ile ilgili konularda görev yapan Müdür ve Müdür Yardımcısı dışındaki Üniversite öğretim gö-

revlileri ve öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az iki üyeden olmak

üzere en fazla beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olup, süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yenileri kalan sü-

reyi tamamlamak üzere Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile toplanır

ve Müdür tarafından sunulan konuları karara bağlar.

(3) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa toplanır, toplanma nisabı salt çoğunluktur.

(4) Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çoğunluğu ile alınır, eşitlik halinde Başkanın

oyu iki oy sayılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık çalışma raporunu ve yıllık çalışma programını

görüşerek karara bağlamak,

c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri

almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4/11/1981 tarihli ve

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uy-

gulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin ve Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrasya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının

görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrasya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görev-

lerine 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 (BAM): Avrasya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; madde bağımlılıkları ile mücadele yoluyla Trabzonda

sosyal bütünleşme ve toplum sağlığı alanında iyileşme sağlamak, madde bağımlılığının önlen-

mesine yönelik faaliyetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak, bağımlılıkla mücadelenin, önleme,

erken müdahale, tanı, tedavi, iyileştirme, zarar azaltma, bilgi toplama ve değerlendirme gibi

farklı aşamalarında hizmet sağlamak ve kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun arttı-

rılmasını sağlamak; bağımlılık konularına duyarlı ve sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalar
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yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uyarıcı, bilgilendirici bir misyon üstlenerek si-

gara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin tüketimini en aza indirmek, sağlıklı bir nesil

ve toplumun oluşmasına zemin hazırlamak, bağımlıların kurtulmalarına yardımcı olacak yolları

göstermek, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak, henüz bağımlı olmayan-

ları uyarmak ve eğitmek amacı ile yapılacak olan iş birliği ve ortak hizmet alanlarını belirlemek

ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır;

a) Üniversite çalışanlarına ve öğrencilerine, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum

kuruluşlarınca ortak seminer, konferans ve eğitim çalışmaları düzenlenmesi,

b) Toplumun ve gençlerin bilinçlenmesine yönelik her türlü spor, sağlık, eğitim ve ben-

zeri etkinliklerinin yapılması,

c) Bağımlılıkla mücadele kapsamında dergi, afiş, broşür, CD, film, animasyon gibi ma-

teryallerin baskı ve dağıtımında destek olunması ve abonelik sağlanması,

ç) Üniversite ile ilgili kurum ve kuruluşların ortaklığı ile bağımlılıkla ilgili gençlere

yönelik resim, şiir, karikatür, münazara, slogan, kısa film ve tiyatro gibi ödüllü yarışmaların

düzenlenmesi,

d) 1-7 Mart günleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası süresince, Üniversiteye bağlı tüm

birimlerin görsel alanlarında Yeşilay Haftasının etkin bir şekilde kutlanması için çalışmalar ya-

pılması,

e) Öğrenci, personel ve akademisyenler nezdinde Yeşilay gönüllülük ve üyelik çalış-

maları yapılması,

f) Üniversite bünyesindeki personel ve öğrencilerin Yeşilaya üye olmasının teşvik edil-

mesi,

g) Bağımlılıkla ilgili Üniversite bünyesinde bir eğitim panosu hazırlanarak belli peri-

yotlarla yenilenmesi,

ğ) Üniversite web sayfasında alt yazıların yer alması,

h) Üniversite bünyesinde öğrenci ve öğretim üyelerine dönük çalışmalar yapacak Ye-

şilay gönüllülerinden oluşan Yeşilay Kulübü kurulması ve faaliyetleri için gerekli imkân ve

koşulların sağlanması,

ı) Üniversitenin yayınlamış olduğu dergilerde veya neşriyatta bağımlılık konulu yazı-

ların yayımlanması,

i) Üniversite tarafından kampüslerinde sigarasız kampüs uygulamasına geçilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki personeli arasından

Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren

Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür,

çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür

Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak

görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, onun da bulunmadığı zamanlarda ise

Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemlisi vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür

Yardımcısının da görevi sona erer.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçla-

rının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek. 

c) Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile il-

gili gerekli önlemleri almak. 

ç) Merkezin çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Her yıl sonunda, Merkezin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun görüşünü de

alarak faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi, Rek-

törün onayı ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından, üç yıl için görevlendirilen beş öğ-

retim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendiri-

lebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni

bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı

üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
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ç) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek kararlar

almak.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayı

ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından, üç yıl için görevlendirilmek üzere seçilecek üç

öğretim elemanı ile iş hayatından, öncelikle yenilikçilik ve girişimcilik konularında çalışmaları

ile tanınmış uygulamacılar arasından seçilecek üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

Süresi dolan Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az

bir kere toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin sayısının değiştirilmesi, Müdürün önerisi üzerine Senato

tarafından karara bağlanır. 

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarına, önerileri ile katkıda bulun-

maktır. 

(4) Danışma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katıla-

bilirler. Aynı şekilde Yönetim Kurulu Üyeleri de Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından veya

Müdürün talebi, Rektörün uygun görüşü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu

yetkisini Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içinde kalmak üzere devredebilir.

Demirbaş, alet ve ekipman

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri kap-

samında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri, Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrasya Üniversitesi Göç Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrasya Üniversitesi Göç Çalışmaları 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Avrasya Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Avrasya Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iç-dış göçler ve uluslararası göç hareketlerinin sosyal,

ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve doküman-

tasyon çalışmaları yapmak, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmak ve göçe

ilişkin sorun, mevcut çözüm önerilerinin, uygulamaların, etkinliklerin, fon yönetiminin etkinliği

ve verimliliği alanlarında bilgi birikimi ve çözüm sürecine katkıda bulunmak, tüm dünyada,

yaygın ihtiyaç olan uzman personel, uzman eğitmen, denetçi, uygulamalı saha çalışmaları ile

eğitilmiş ve desteklenmiş destek saha personeli gibi nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, bu

alanda görevli mevcut insan kaynaklarının bilgilerini güncellemek, iyileştirmek ve sertifikasyon

sağlamaktır. 
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Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türkiye’deki iç ve dış göç, mülteci hakları ve sorunlarını kapsayan konularda araş-

tırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak.

b) Göçlerin sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutlarını kapsayan konularda

ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri ça-

lışma ve etkinliklerde bulunmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda göçmen ve mülteci hakları ve karşılaşılan sorunları

ile ilgili çalışma yapan uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmalar ve eğitim

programları düzenlemek.

ç) Göç konusunda ulusal ve uluslararası göç araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi

için gerekli koordinasyonu yürütmek, proje önerileri hazırlamak ve bu projeleri hayata geçir-

mek için destek sağlamak.

d) Gerektiğinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Üniversite Yönetim

Kurulunun kararı, belirleyeceği usul ve esaslarla, iç ve uluslararası göç alanlarında bilimsel

faaliyet amaçlı gerekli yayın, belge ve bilgileri içeren bir dokümantasyon merkezi, veri tabanı

ve arşiv oluşturmak.

e) İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Üniversite Yönetim Kurulunun

kararı, belirleyeceği usul ve esaslarla iç ve uluslararası göç alanlarında ulusal ve uluslararası

bir elektronik iletişim ağı kurmak.

f) 2547 sayılı Kanun ile buna bağlı olarak çıkarılan diğer mevzuat ve Avrasya Üniver-

sitesi yönetmelikleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik, AR-GE, uluslararası komisyon, bi-

limsel heyetler ve gruplarda görev almak, bilimsel faaliyetlerde bulunmak. 

g) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve

derneklerle işbirliği kapsamında analiz, uygulama etkinliği, problem algısı, beklenen davranış

modelleri tanımı, ihtiyaç ve memnuniyet karşılaştırılması, psikososyal durum değerlendirmesi,

sahada çalışan personelin verimlilik ve motivasyon kırılma noktalarını ve benzeri sorun ve çö-

züm önerilerinin optimizasyonunu ve etkinliğini arttırmaya ve anlamaya dönük geliştirilecek

özel ve genel amaçlı anket ile ölçme değerlendirme testleri geliştirmek.

ğ) Göç hareketliliği, stratejileri ve kırılma noktaları, göçmenlerin yaşam kalitesini art-

tıracak planlamaların etkinliği, yeni stratejiler ve modellemeler yapabilmeye ve mevcut durum

hakkında öngörülerde bulunabilecek, raporlamalar yapabilen bilgi teknolojileri altyapısının

kurulmasını, sürdürülebilirliğini ve uluslararası mevcut networklere ve altyapılara entegre ola-

bilecek şekle gelmesini sağlamak. 

h) Göç, göçmenlik ve ilgili konulardaki yatırımlarla ilgili yatırım optimizasyonu çalış-

malarını yürütmek.
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ı) Ulusal ve uluslararası fonlardan optimal ölçüde yararlanmak ve/veya yeni fonlar sağ-

lamak amacıyla projeler geliştirmek.  Gerçekleştirilecek AR-GE çalışmaları kapsamında ulusal

ve uluslararası işbirlikleri kurarak yürüyen ve başvurusu yeni yapılacak olan çalışmalarda pay-

daş olmak veya koordinatörlük yapmak.

i) Göç, göçmenlik ve ilgili konularda erken dönem göstergelerin belirlenmesini ve karar

destek sistemleriyle birlikte erken uyarı önlem metodları geliştirilmesini ve bu metotlardan ya-

rarlanarak sistemler kurabilmeyi sağlayacak AR-GE çalışmaları yapmak.

j) Ev sahibi toplulukların göçmen topluluklarına karşı olan tavır, tutum ve davranış mo-

dellerinin iyileştirilmesini sağlayıcı eğitim ve davranış modellemeleri geliştirmek bu amaçla

yenilikçi uygulama modelleri tasarlayıp tiyatro, psikodrama, kısa metrajlı film, saha ziyaretleri,

ev ziyaretleri, kadın ve çocuk günleri, ortak kutlama ve eğlence günleri organizasyonları ger-

çekleştirmek. 

k) Yine aynı şekilde tarafların benimseyeceği yenilikçi modellemeler tasarlayarak göç-

men toplulukların da ev sahibi topluluklarla daha iyi bir yaşam birlikteliği sağlaması amacıyla

uygulamakla yükümlü olduğu tavır, tutum, davranış ve ortak yaşam ilkeleri modellerini oluş-

turmak.

l) Göçmen toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi kapsamında biyoteknoloji,

malzeme mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstriyel ürün tasarımı, makine mühendisliği,

mekatronik ve benzeri birçok bilim alanının dâhil olduğu projeler tasarlamak ve gerçekleştir-

mek.

m) Başta 49 ay altı çocukların beslenme ve aşı sorunları olmak üzere ana-çocuk sağlığı,

ergen sağlığı, kadın sağlığı ve geriatrik grup olmak üzere tüm göçmenlerin sağlıkla ilgili tarama,

tanı, tedavi, önleyici hekimlik ilkeleri çerçevesinde sağlıklı beslenme, sağlıklı su temini, erken

ve geç dönem aşı, üreme sağlığı ve benzeri sağlık hizmetlerinden yeterli ve eşit pay almalarını

sağlamak.

n) Çeşitli etnik gruplara bağlı göçmenlerin yaş, cinsiyet, dil, din, bedensel ve zihinsel

engellilik kısıtlamaları olmaksızın kapsayıcı bir biçimde kurulan altyapılara ve göçmenlere dö-

nük verilen hizmetlere erişilebilirliğin sağlanmasını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak. 

o) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl

süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. 

Müdürün görev ve yetkileri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek. 

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek. 

c) Merkez faaliyetlerinin amacı doğrultusunda yürütülmesini sağlamak. 

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. 

d) Merkezin idari işlerini yürütmek. 

e) Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Ku-

ruluna sunmak ve kabul edilen program ve faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak. 

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyetlerine ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve

uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin

tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek altı aday arasından, Üniversite

Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süreyle görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam dört

üyeden oluşur.  

(2) Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Akademik Kurul

tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine,

Merkez Müdürünün teklifi üzerine Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından

Rektörce önerilecek iki aday arasından Akademik Kurul tarafından yeniden görevlendirme ya-

pılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresi sonuna kadar görev yaparlar. 

(3) Merkez Yönetim Kurulu; üç ayda en az bir kez olmak üzere, Merkez Müdürünün

daveti üzerine ve Merkez Müdürü tarafından belirlenen gündemle toplanır. Merkez Müdürünün

uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme

başkaca hususlar eklenebilir. Merkez Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla

toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Bu Yönetmelikte öngörülen amaç çerçevesinde ve 6 ncı maddede belirtilen konulara

ilişkin kararları almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet rapor-

larını görüşmek ve karara bağlamak. 
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Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında tecrübesi olan veya

bu alanlarla ilgilenen ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek 2 kişiyi Danışma Kurulunda

görevlendirebilir. Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık süre için görevlendirilir. Üyelik süresi sona

erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak

üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde, Danışma Kurulunu

düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak üzere toplantıya çağırabilir. Da-

nışma Kurulu, Merkezin amacı doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve öneri-

lerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunar. 

Merkez SEM ve AR-GE birimi

MADDE 13 – (1) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Araştırma-Geliştirme Birimi

(AR-GE), Yönetim Kurulu tarafından Merkezin kuruluş amaç ve ilkelerine uygun AR-GE ça-

lışmaları yapabilecek, proje yazabilecek, uluslararası proje danışmanlık, üniversite, fon yöne-

timleri ile ulusal ve uluslararası proje destekleri veren kurum ve kuruluşlarla ilişkiye geçebi-

lecek, yeni proje önerileri sunabilecek, belirlenen amaçlar doğrultusunda eğitim planlamaları,

içerikleri, bilişim teknolojileri altyapıları ve eğitim uygulama modelleri hazırlayabilecek kişi

ve/veya kurumları SEM ve AR-GE birimi, Yönetim Kurulu ve/veya Rektör tarafından süreli

veya proje temelli görevlendirilebilir. Bu süreler Yönetim Kurulu tarafından yine proje bazlı

olarak belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından

görevlendirilecek personelle karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

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

ilgili mevzuat hükümleri ve Mütevelli Heyetinin yetkileri saklı kalmak üzere Üniversite Yö-

netim Kurulu tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlar, Merkez Yönetim Kurulunun

teklifi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından Akademik

Kurula önerilir. 

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMA VE UYGULAMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrasya Üniversitesi Kadın Araştırma ve

Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrasya Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama

Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Avrasya Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,

d) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve

evrensel çözümler getirmek için yurt içinde ve yurt dışında birey olarak kadın ve kadının rol-

lerine ilişkin her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak, kadının ken-

di gözünde ve toplumda değerinin ve durumunun geliştirilmesi için, kadın konularına duyarlı

ve kadın sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde

bulunmak, kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek, Üniversitenin

ilgili birim ve bölümlerinin işbirliği ile ve/veya özel ya da resmi kuruluşlarla birlikte projeleri

desteklemek ve yürütmek, kadın sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayın-

lar çıkarmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite arasındaki iletişimi sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur;

a) Kadın ile ilgili toplumsal, kültürel, ekonomik, hukuki ve politik konular ile çalışma

hayatı, sağlık, toplumsal cinsiyet gibi konularda yaşam boyu eğitime katkı sağlamak,

b) Yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmalarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme

yapmak, projeler hazırlamak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

bu çalışmaların sonuçlarını bilimsel yayınlarla akademik çevrelerle ve kamuoyu ile paylaş-

mak,

c) Yapılan araştırmalar ve Merkezin uzmanlık alanı doğrultusunda kadın sorunlarının

çözümü için öneriler geliştirmek ve bu çözüm önerilerini ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyu ile

paylaşmak,

ç) Kadınla ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve ta-

lepler yönünde inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak, proje hazırlamak, danışmanlık hiz-

meti vermek, yapacağı etkinliklerle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Toplumsal yapı içerisinde kadını daha güçlü, bilgili ve eşit kılmak için Trabzon ilinde

ve Türkiye genelinde çalışmalar yapmak,

e) Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi

olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, semi-

nerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

f) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak,

g) Kadın konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluş-

turmak,

ğ) Kadın konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı

oluşturmak,

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları 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 kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün

görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlen-

dirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü

aynı usulle değiştirebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi

müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının

görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi

yerine 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 Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkan-

lık etmek.

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programlarını

hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma ra-

porlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

f) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor

vermek.

ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün

önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği dört üye ve Müdürden oluşur. Üyelerin görev süresi

üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin ye-

rine kalan süreyi tamamlamak üzere bir başka öğretim elemanı görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine her ay en az bir kez salt çoğunlukla top-

lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 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 değerlendirmek.

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

c) Merkez çalışmaları için çalışma grupları kurmak ve görevlendirmek, çalışma grup-

larının çalışmalarını takip etmek.

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacı üzerine karar alıp

Rektörün onayına sunmak.

d) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip Rektör onayına sunmak.

e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

f) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.
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Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen

ve Rektör tarafından, Üniversite öğretim elemanı üç kişi ile Üniversite dışından konuyla ilgili

çalışmaları ve deneyimi bulunan kişiler arasından istekleri halinde üç üye görevlendirilebilir.

Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler ile süresi dolmadan

görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görev-

lendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(3) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile Üniversite dışından konu ile ilgili

kişiler, görüşleri alınmak üzere, Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini de-

ğerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bu-

lunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

b) Kadın sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek,

Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sunmak.

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalış-

mak.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda ça-

lışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar ya-

pılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından veya bu konuda

uzmanlaşmış kişilerden oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulu ka-

rarı ile belirlenir. Görevi tamamlanan çalışma grubu, görevinin tamamlanmasından sonra ilgili

raporu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından gö-

revlendirilecek personelle karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile

Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ

VE DANIŞMANLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Aile Şir-

ketleri Yönetimi ve Danışmanlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet

alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Aile Şirketleri

Yönetimi ve Danışmanlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına ve bu organların 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 (AYDAM): İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Aile Şirketleri Yönetimi ve

Danışmanlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Aile Şirketlerinin sorunlarını incelemek, araştırmak ve analiz yaparak, ihtiyaçlara

yönelik çözüm önerileri getirmek,

b) Aile Şirketleri konusunda bilimsel çalışmalar yaparak akademik bilgi birikiminin ar-

tırılmasına katkıda bulunmak,

c) Aile Şirketlerinin kurumsallaşması sürecinde karşılaşılan sorunları incelemek, araş-

tırmak ve çözüm önerileri geliştirerek bu konuda danışmanlık hizmeti vermek,
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ç) Aile Şirketlerinin sürdürülebilirliği konusunda politika önerilerinde bulunmak ve uy-

gulanan politikaları değerlendirmek ve çözümler üretmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere, aile şirketleri yönetimi ve kurumsallaşması

konularında bilimsel araştırmalar yapmak, proje geliştirmek, bilimsel yayın yapmak; bu ko-

nularda kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler gerçek-

leştirmek,

b) Aile Şirketleri konusunda Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının kurulması, lisans

düzeyinde ders olarak konunun okutulması için müfredat ve alt yapı oluşturmak,

c) Aile Şirketlerinin kurumsallaşması sürecinde karşılaşılan sorunları incelemek, araş-

tırmak ve çözüm önerileri geliştirerek bu konuda danışmanlık hizmeti vermek,

ç) Aile Şirketleri yönetimi ve kurumsallaşması konularında bilimsel araştırmalar sonucu

çıkan analizlerin, düzenleyici ve kanun yapıcı kurumlarla paylaşılarak, politika oluşturulmasına

katkıda bulunmak,

d) Aile Şirketleri konusunda bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumla yayın, konfe-

rans, kongre aracılığıyla paylaşmak ve Aile Şirketleri konusunda çalışan yurt içi ve yurt dışı

kurum/kuruluşlarla akademik işbirliği yapmak,

e) Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda çeşitli mecraları kullanarak ulusal ve ulus-

lararası yayım yapmak, süreli yayımlar çıkarmak ve çalışma tebliğleri yayımlamak,

f) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Kütüphanesi bünyesinde Aile Şirketleri Yönetim

ve Kurumsallaşma konu başlığı altında bir veri tabanı oluşturulmasına destek olmak, ulusal ve

uluslararası kitap ve dergi kaynakları sağlamak,

g) Merkezin amaçları doğrultusunda, çalışma alanları ile ilgili insan gücü ve donanımı

en etkin biçimde kullanabilecek yapılanmayı sağlamak, 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine

uygun diğer çalışmaları yapmak,

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer çalışmalarda bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili, Üniversitenin kadrolu öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. 

(2) Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda

görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı

usulle yeniden görevlendirme yapılır.
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(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim üyeleri

arasından bir kişi, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdür

Yardımcısı, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağan üstü toplantıya çağırmak

ve gündemi hazırlamak,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

g) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,

ğ) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile işbirliği

içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında toplam dokuz üyeden olu-

şur. Müdür dışındaki sekiz üye Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları olan Üni-

versitenin tam zamanlı öğretim üyeleri ve/veya Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanla-

rında çalışmaları bulunan kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. 

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya

altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem

doğrultusunda, olağan olarak ayda bir defa veya gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine

olağanüstü olarak Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya

katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde

çoğunluk sağlanmış sayılır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak

ve Müdürle işbirliği içinde çalışmak,

b) Çalışma planını, araştırma ve eğitim-öğretim projelerini Müdür ile işbirliği içinde

kararlaştırmak,
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c) Merkez bütçesinin hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak,

ç) Gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek,

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Danışma Kurulu 

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

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları/idari personel ile alana yönelik araştırma

ve çalışmaları ile tanınan kurum ve kuruluşlarda görev yapan veya bağımsız olarak çalışan uz-

man kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen on üyeden

oluşur. 

(2) Danışma Kurulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üni-

versite dışındaki üyeleri ise Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektörün daveti/talebi ve ilgili ku-

rum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. 

(3) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye

seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa olağan toplanır. Mü-

dür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağan üstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. 

Danışma Kurulu görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda gö-

rüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik

alanlarına uygun biçimde, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

Personel

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

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

şılanır.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Faaliyetlerden elde edilecek gelirler

MADDE 17 – (1) Merkezin faaliyetleri sonucu elde edilecek gelirlerin kaydı ve har-

canması Üniversitenin mevcut mevzuatı doğrultusunda yapılır. Gelirlerin, öncelikle Merkezin

çalışmalarının geliştirilmesi doğrultusunda harcanması esastır.
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Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ VE ÇEVRE UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Enerji

ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Enerji ve Çevre

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) Merkez: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini,

d) 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, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği

ile yurt içi ve yurt dışında enerji ve çevre ile ilgili her alanda araştırma, uygulama, eğitim ve

danışmanlık yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içi ve yurt dışı kurumlarla ve özel sektör ile işbirliği yaparak Üniversite içinde

bilime, teknolojiye dönük ve ülke kalkınmasına yönelik enerji ve çevre ile ilgili etkinliklerde

bulunmak,

b) Enerji ve çevre ile ilgili özellikle yeni ve temiz enerji konuları ile ilgili gerekli labo-

ratuvar ve birimleri kurmak, geliştirmek,

c) Enerji kaynaklarının ve onların üretim merkezlerinin çevreye olumsuz etkilerini gi-

derici araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak ve yeni yöntemler geliştirmek,

ç) Temiz enerji üretme, temiz enerji kaynaklarına yönelme konularında araştırmalar

yapmak, yeni yöntemler geliştirmek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak ve bu çalışmaları

yaygınlaştırıcı etkinliklerde bulunmak,

d) Enerji, çevre ve özellikle yeni ve temiz enerji konularında çalışanların aralarındaki

iletişimi arttırıcı etkinliklerde bulunmak, bu konularda yapılan çalışmaları yaymak ve duyurmak,

e) Enerji, çevre ve özellikle yeni ve temiz enerji konularında bölgesel, ulusal ve ulus-

lararası toplantılar yapmak,

f) Enerji, çevre ve özellikle yeni ve temiz enerji konularında çalışan ulusal ve uluslar-

arası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, var olan ilişkileri geliştirmek, ortak çalışmalar

yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişi yapmak,

g) Gerek kamu, gerekse özel sektörün enerji, çevre ve özellikle yeni ve temiz enerji ile

ilgili proje taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

ğ) Kamuoyunu, enerji, çevre ve özellikle yeni ve temiz enerji konularında bilinçlendi-

rici, aydınlatıcı etkinliklerde bulunmak,

h) Üniversitenin ilgili kurumları ile işbirliği yaparak enerji, çevre ve özellikle yeni ve

temiz enerji ve enerji piyasaları konularında her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer

personelin eğitimlerinde yardımcı olmak,

ı) Enerji piyasaları, ekonomisi, finansmanı ve enerji jeopolitiği konularında bilimsel

çalışmalar ile enerji sektörüne yönelik araştırmalar yapmak,

i) Enerji piyasaları, ekonomisi ve finansmanı konusunda eğitim programları hazırlamak,

kişi ve kurumlara yönelik eğitim faaliyetinde bulunmak,

j) Enerji piyasaları alanında yapılan çalışmaları takip etmek, Üniversitede ve Türkiye’de

enerji konusundaki araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin merkezi bir koordinasyon içe-

risinde yürütülmesine yardımcı olmak,

k) Türkiye’de enerji politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla çalış-

malar yapmak; enerji piyasalarının gelişmesi, daha etkin olarak çalışması ve piyasa işlerliğinin

sürdürülmesi konusunda projeler yürütmek,
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l) Enerji piyasaları ve finansal piyasaların işbirliği konusunda gerekli araştırmalarda

bulunmak ve enerji piyasaları ile enerji ürünlerine dayanan emtia ve türev borsaları konusunda

çalışmalar yapmak,

m) Enerji piyasalarında riskin yönetilmesi konusunda akademik ve uygulamalı çalış-

malar yapmak,

n) Kamu ve özel sektör enerji şirketlerinin değerlemesi konusunda çalışmalar yapmak,

o) Yenilenebilir enerji ürünlerinin enerji pazarı ile uyumlu çalışması konusunda gerekli

araştırmalarda bulunmak ve yeni projeler geliştirilmesine katkıda bulunmak,

ö) Petrol, kömür, doğal gaz, odun ve benzeri geleneksel enerji kaynaklarına dayalı enerji

piyasalarının daha verimli ve etkin çalışması yönünde çalışmalar yapmak,

p) Enerji ekonomisi, piyasaları, finansmanı ve jeopolitiği konularında dokümantasyon

merkezi oluşturarak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların kaynaklara erişebilmesi için

imkân sağlamak,

r) Üniversite ile enerji tüketiminin yoğun olduğu sanayi, turizm, tarım, sağlık ve çevre

sektörlerinin enerji piyasalarından daha etkin yararlanması konusunda işbirliğini sağlamak ve

güçlendirmek,

s) Kamu ve özel sektörün enerji piyasalarının geliştirilmesi ve daha etkin çalışması ile

ilgili isteklerini projelendirmek, verilen projeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak; çevre ve

enerji piyasaları uygulamaları konularında, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla

işbirliği yapmak,

ş) Gerekli teçhizat ve bilgisayar altyapısını güçlendirerek, enerji piyasaları ve finans-

manı konusunda simülasyon laboratuvarı ve birimleri kurmak, geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim

elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-

revlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcısı, Müdüre çalışmalarında yardımcı

olur.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği

bir müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları ara-
sından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir ne-
denle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir
üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek ça-

lışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
e) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM VE KARİYER

GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mesleki

Eğitim ve Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mesleki Eğitim

ve Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim 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) Akredite eğitim kuruluşu: Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen ku-

ruluşlarca yeterlikleri incelenerek akredite edilen örgün, yaygın, resmî ya da özel eğitim ve

öğretim kurum ve kuruluşlarını, 

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Kanun: 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununu,

ç) Kariyer Planlama ve Uygulama Koordinatörü: Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin

etkinliklerini yürüten, Müdürün vereceği görevleri yapan, Müdürün olmadığı zamanlarda Mü-

dür adına Merkezi temsil eden kişiyi,

d) Merkez: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Kariyer Geliştirme,

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

f) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

g) Öğrenme çıktıları: Herhangi bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bireyin

bilmesi, anlaması, yapabilmesi ya da gösterebilmesi beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri, 

ğ) Rektör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Senatosunu,

ı) Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi: Teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve bu

standartları temel alan yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin yetkilen-

dirme, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin kural

ve faaliyetleri,
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i) Ulusal meslek standardı: Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için, MYK tarafın-
dan kabul edilen, gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari norm-
ları,

j) Uluslararası meslek standardı: Türkiye’nin üyesi olduğu ya da tanıdığı uluslararası
kuruluşlar tarafından bir mesleğin icrasına ilişkin olarak onaylanmış, uluslararası kabul gören
meslek standardı ya da yeterliliklerden MYK tarafından kabul edilen normları,

k) Ulusal yeterlilik: MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca ya-
pılan değerlendirmelerle tespit edilen ve Kurum tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çer-
çevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliği, 

l) Ulusal yeterlilik çerçevesi: Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik esasları
ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, tüm teknik ve meslekî
eğitim/öğretim programları ile örgün, yaygın ve ilgili kurumların iznine dayalı programlarla
kazandırılan yeterlilik esaslarını,

m) Üniversite: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini,
n) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
o) Yeterlilik: Bireye ait bilgi, beceri ve yetkinliğin ulusal yeterlilik çerçevesine uygun-

luğunun MYK’nın yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşu tarafından teyit edilmesini, 
ö) Yeterlilik seviyesi: Ulusal yeterlilik çerçevesinde yer alan; bireyin bilgi, beceri ve

yetkinlik düzeyini gösteren sekiz seviyeden her birini, 
p) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa

Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca ak-
redite edilmiş ve MYK tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan
personel belgelendirme kurum ve kuruluşlarını, 

r) Yetkilendirilmiş eğitim akreditasyon kuruluşu: MYK tarafından bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarını akredite etmek üzere yetkilendirilen
kurum ve kuruluşları,

s) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;
a) Mesleki eğitim alanlarında, MYK’nın tanımladığı yeni meslek tanımlarına adapte

olabilen bir yaklaşım sunmak,
b) Kısa ve uzun süreli mesleki eğitim-öğretim programları düzenlemek,
c) Tanımlanmamış mesleklerin tanımlanabilmesi için MYK ve ilgili mevzuata uygun

olarak çalışmalar gerçekleştirmek,
ç) MYK ile işbirliği içinde veya bağımsız olarak çeşitli araştırma ve danışmanlık pro-

jeleri geliştirmek ve bu etkinlikler aracılığı ile Üniversitenin kamu, özel ve uluslararası kurum
ve kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,

d) İstihdam edilebilirliği hızlandırmak için öğrencilere uygulama tecrübesini kazandır-
mak ve kariyer planlamalarına destek sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda Türkiye’de

mesleki eğitimi geliştirici ve eğitim, istihdam ilişkisini güçlendirici çalışmalar yapmak.

b) MYK Kanunu ve Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi çerçevesinde, ulusal standartları

belirlenmiş mesleklere yönelik eğitim-öğretim programlarının öğrenme çıktılarını, yeterlilik

seviyelerine uygun olarak ulusal standartlar doğrultusunda düzenlemek.

c) Ulusal standartları belirlenmemiş mesleklere yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Mesleklere yönelik, ulusal yeterliliklerin oluşturulması kapsamındaki çalışmaları,

ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda söz konusu ulusal meslek standardını, bulun-

madığı alanlarda ise uluslararası meslek standardını esas alarak yürütmek veya yürütülmesine

destek sağlamak, bu alanlarda işbirliği geliştirmek.

d) Mesleki yeterlilik kazandıran programları uygulayabilen akredite eğitim kuruluşu

ve/veya yetkilendirilmiş akredite eğitim kuruluşu olmak ve faaliyet göstermek.

e) Süreç içinde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olabilecek seviyeye ulaşmak.

f) Bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, pro-

jeler yürütmek ve yayınlar yapmak.

g) Ulusal ve yabancı akademik kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ve araştırma ku-

rumlarıyla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim programları oluşturmak ve yürütmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, kurs ve ben-

zeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

h) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri etkinlikler yapmak veya bu tür etkin-

liklere katkıda bulunmak.

ı) Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal hazırlamak ve yayımlamak,

bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

i) Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek

ve araştırmalarına destek vermek.

j) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamu ve özel kurum ve kuru-

luşlara ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

k) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayınlar

yapmak.

l) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordi-

nasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon araştırması yapmak.

m) Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği içinde olmak.

n) Öğrenciye yönelik olarak düzenlenecek uygulama eğitimleri için bilimsel kuruluşlar,

kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

o) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda, öğrencilere üniversiteye giriş öncesi, eği-

tim süreci, mezuniyet sonrasını kapsayan süreç içinde danışmanlık yapmak.

ö) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının bireysel kariyer planlama-

larına yönelik yetkinliklerinin kazandırılması için kurs, seminer, sertifika programı gibi eğitim

faaliyetlerini organize etmek.
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p) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirlikleri kurarak staj programları, ka-
riyer geliştirme, iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek.

r) Üniversite öğrenci adayları ve öğrencileri ile mezunları arasında kurumsal bağlılığa
hizmet edecek biçimde sosyal ağlar kurulmasına imkân verecek organizasyonlar gerçekleştir-
mek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları

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

üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün
dört aydan daha fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından önerilen iki kişi, Rek-
tör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarından biri
Kariyer Planlama ve Uygulama Koordinatörü olarak görev yapar.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;
a) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,

araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından
sonra uygulamak,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-
lamak,

c) Merkezin bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sun-
mak,

ç) Araştırma ve proje çalışma ekipleri oluşturmak,
d) Merkezin birimlerinin etkinliklerini planlamak, yürütmek ve denetlemek,
e) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporları hazırlayıp Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla bağlantıya

geçerek, konu ve amacına uygun projelerin yönetilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası ze-
minde destek ve mali kaynak sağlanması girişimlerinde bulunmak.

(2) Müdür yardımcıları; Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür,
Müdürün vereceği görevleri yapar, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi temsil
eder.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında iki müdür yardımcısı ve

Üniversitenin öğretim elemanları arasından dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki üyeler, Müdürün önereceği sekiz öğretim elemanı ara-
sından Senato tarafından seçilir ve Rektörün onayı üzerine üç yıl süre ile görevlendirilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

c) Merkezin bütçesi ile ilgili önerileri hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

ç) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri

belgeleri düzenleme koşullarını belirleyerek Senatoya sunmak,

d) Danışma Kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak,

e) Düzenlenecek eğitim programları ve verilecek hizmetler ile ilgili fiyat analizi yaptı-

rarak, Üniversitenin döner sermaye mevzuatı çerçevesinde ücret politikalarını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili

kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya konu ile ilgili uzman

kişilerden oluşur.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin

çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve uygulama birimleri/merkezleri oluşturulması

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik

alanlarına uygun biçimde, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Gelir ve giderler

MADDE 15 – (1) Gelir ve giderler ile ilgili işlemler Üniversite bütçesi kapsamında

değerlendirilir.

Harcama yetkilisi

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

devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/2014 tarihli ve 29180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe

Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 11 inci madde-

sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Müdürün teklifi

üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim

elemanları arasından Senato tarafından iki yıllık süreyle görevlendirilen altı üye olmak üzere

toplam dokuz kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle ye-

niden görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı

yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı dip-

loma alabilmesini sağlayan programı,

b) Genel not ortalaması: Öğrencinin güncel öğrenim belgesinde yer alan tüm derslerinin

kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını kapsayan ve öğrenim belgesinde CGPA

olarak belirtilen ortalamayı,

c) İlgili yönetim kurulu: Yeditepe Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim ku-

rulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

ç) Mütevelli Heyeti: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Normal öğretim süresi: Lisans programı dört yıl olanlar için sekiz yarıyılı, beş yıl

olanlar için on yarıyılı, altı yıl olanlar için oniki yarıyılı,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/11/2014 29180
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e) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

g) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin belirlenen şartları taşı-

ması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında be-

lirli bir alana yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge

(yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,

h) Yarıyıl: En az on dört haftalık öğretim süresini,

ı) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yoğun öğretimi amaçlayan en az

yedi haftalık öğretim süresini,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Kontenjanlar ve öğretim ücreti

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayıları, Yük-

seköğretim Kurulunun onayına sunulmak üzere her yıl Senatonun önerisiyle Mütevelli Heyet

tarafından belirlenir.

(2) Yıllık öğretim ücretleri her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından yeniden

belirlenir. Yıllık öğrenim ücretini belirlenen tarihlerde ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz

ve yenilenmez.

(3) Öğrenci, normal öğretim süresince 23 üncü madde hükümlerine göre sorumlu bu-

lunduğu yarıyıl kredi yükünün altında ders alması halinde bile, yıllık öğretim ücretini tam ola-

rak öder.

(4) Normal öğretim süresi sonunda mezun olamayan öğrenci, tekrarlayacağı her ders

başına Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ders ücretini öder. Üç ve yukarısı ders tekrarı ha-

linde dönem ücreti ödenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Öğrenciler ders kaydını yaptırabilmek için önce Rektörlük tarafından

ilan edilen süre içinde almak istedikleri derslere Üniversitenin elektronik ders kayıt sisteminden

ön kayıt yaptırırlar. Ön kayıt süreci sonunda öğrenciler, açılan derslere akademik takvimde yer

alan kayıt süresi içinde kesin kayıt yaptırırlar.

(2) Mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin baş-

vuruları üzerine, durumları ilgili yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin

ders kayıtları ders ekleme-bırakma süresinin sonuna kadar yapılır. Ders ekleme-bırakma süre-

sinin bitiminden sonra ders kaydı yapılamaz; bu sürenin bitiminden sonra mazeretlerin devam

etmesi halinde, öğrenci ilgili yarıyıl için geçici olarak ayrılmış sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Yıl esasına göre öğretim veren programlar hariç Üniversitede öğ-

retim, güz ve bahar yarıyılları halinde düzenlenmiş ders programına dayanan ders geçme esa-

sına göre yapılır.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bir öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere her

biri en az on dört haftalık güz ve bahar olarak iki yarıyıldan oluşur.

(2) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak Senato kararı ile zorunlu olmayan yaz öğretimi

düzenlenebilir ve akademik takvimde ilan edilir.

(3) Bir öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri aka-

demik takvim ile Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Normal öğretim süresi; yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, lisans prog-

ramı dört yıl olanlar için sekiz yarıyıl, beş yıl olanlar için on yarıyıl, altı yıl olanlar için on iki

yarıyıldır.

(2) Azami öğretim süresi; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan

başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, önlisans prog-

ramlarında azami dört yıl, dört yıllık lisans programlarında azami yedi yıl, beş yıllık lisans

programlarında azami sekiz ve altı yıllık lisans programlarında azami dokuz yıldır. Bu süreler

içinde mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uy-

gulanır.

(3) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları

süre birinci fıkrada belirtilen öğretim süresinden sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her bir lisans ve önlisans öğretim programı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye,

stüdyo, staj, bitirme projesi, seminer ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara

göre dersler şeklinde dağılımından oluşur. Bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ders programında yer alan dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu zorunlu olarak be-

lirlenir.

1) Zorunlu ders; ders programında öğrencinin kayıtlı olduğu bölümden mezun olması

için alması gereken derstir.

2) Yasal zorunlu ders; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen derslerdir.

3) Seçmeli ders; ders programında seçmeli ders olarak açılan derstir. Öğrencilerin bö-

lüm seçmeli veya serbest seçmeli dersi başarılı olarak tamamlaması gerekir. Başarısız olunan

seçmeli dersin yerine başka seçmeli ders alınabilir.

4) Ön koşullu zorunlu ders; öğrencinin derse kayıt yaptırması için önceki yarıyıllarda

yer alan belirli bir zorunlu dersten başarılı olunması gereken derstir.

b) Staj; Staj zorunluluğu olan bölüm ve programlarda stajlara ilişkin esasları belirten

yönergeler fakülteler tarafından ilgili bölümlerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanır ve Se-

natonun onayı ile uygulanır. Staj sonucu not; başarılı/başarısız veya not olarak gösterilir.

c) Bitirme projesi; Bitirme projesi zorunluluğu olan bölüm ve programlarda ilgili yö-

nergeler fakülteler tarafından bölümlerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanır ve Senatonun

onayı ile uygulanır. Bitirme projesi sonucu, not olarak veya başarılı/başarısız olarak gösteri-

lir.”
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“(3) Öğretim programında yapılacak değişikliklere öğrencinin uyumu ile ilgili hususlar

ilgili bölüm tarafından hazırlanarak ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ilk

paragrafı ile aynı bendin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde öğretim ücretini

yatırdıktan sonra Üniversitenin elektronik ders kayıt sisteminden akademik danışmanın dene-

timi ve onayıyla bir yarıyıl için bölüm ders programında belirlenen kredi toplamı veya 23 üncü

madde hükümlerine göre belirlenen derslerini seçerek kaydını yeniler. Akademik danışman,

ilgili yarıyılda alınacak derslere ilişkin olarak, öğrencinin öncelikle;”

“2) Öğretim programı dikkate alınarak içinde bulunduğu yarıyıl itibariyle zorunlu ders-

lerini, varsa ön koşullu derslerini ve alt yarıyıllar içinde listelenen derslerden almadıklarını al-

masını ve bu derslerden başarılı olmadan üst yarıyıl derslerinden ders almamasını sağlar,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamıyla labora-

tuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin en az yarısının top-

lamından oluşur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Önlisans ve lisans öğrencilerinin kayıt olacakları ders yükü, öğren-

cinin Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) göre tanımlanan ve kayıtlı olduğu bölümün ders progra-

mında belirlenen, yarıyılın kredi toplamıdır. Yarıyıl ders yüküne ek olarak başarısız olunan

derslerden en çok iki ders daha alınabilir. Normal öğretim süresini tamamlayan öğrencilerin

alacakları ders yükleri, yarıyılında açılan dersler arasından fakülte yönetim kurulları tarafından

belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, başarısız oldukları ve yaz öğretiminde açılmayan dersleri ilgili yönetim

kurulunca uygun görülen diğer üniversitelerden alabilirler. Bu derslerden aldıkları notlar, öğ-

rencilerin not ve kredi hesaplamalarında ortalamaya katılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Çift anadal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortala-

masının en az 3.00 ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst

%20’sinde bulunması ya da anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması

ve çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme

puanına sahip olunması,”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“ç) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal

diploma programını tamamlayamayan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal diploma prog-

ramına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında be-

lirtilen azami süredir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal prog-

ramını tamamlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl

ek süre tanınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında verilen derslerde öğrencilerin değer-

lendirilmesi için kısa sınavlar, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları yapılır.”

“(3) Kısa sınavlar, akademik takvimde yer almaz ve dersin sorumlusu öğretim elemanı

tarafından öğrencilere önceden haber verilme zorunluluğu olmadan yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 44 – (1) Öğrencinin, önlisans veya lisans programından mezun olabilmesi

için 16 ncı maddede belirlenen süre içinde ders programında yer alan derslerin tamamından

başarılı olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması zorunludur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46 – (1) Kayıtlı olduğu önlisans veya lisans programını 16 ncı maddede be-

lirlenen sürede ve 44 üncü madde hükümlerine göre tamamlayan öğrencilere ilgili yönetim ku-

rulu kararı ile diploma verilir.

(2) Diplomalarda öğrenim görülen lisans programının adı ve mezuniyet derecesi belir-

tilir.

(3) Lisans ve önlisans diplomalarında dekan veya yüksekokul müdürü ile Rektörün im-

zası bulunur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başı itiba-

rıyla Üniversitede kayıtlı tüm öğrencilere intibakları yapılarak uygulanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/9/2013 28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/11/2014 29180
2- 14/9/2015 29475
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 
Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 
ESAS NO : 2014/115 
KARAR NO : 2015/525 
MÜŞTEKİLER : 1 - RIDVAN IKDIM, Muhammed ve Hatice oğlu, 1987 doğumlu, 
  2 - HÜSEYİN ELVASAKİ, Kedur ve Semira oğlu, 1991 doğumlu, 
  3 - FUAD ABDULVAHAP, Abdulvahap ve Reşide oğlu, 1992 doğumlu, 
  4 - VELİD LAKDİM, Sait ve Necat oğlu, 1991 doğumlu 
  5 - MUHAMMET HADDAL, Ahmet ve Latife oğlu, 1985 doğumlu 
  6 - ALİ EL HAMİT, Abdurrazzak ve Vefa oğlu, 1984 doğumlu 
  7- ABDUSSAMET İSA, Suriye uyruklu 
  8 - MOHAMED BALI, Suriye uyruklu. 
SANIK : BAYRAM GÜÇ, Şükrü ve Hamide oğlu, 25/09/1988 Riyad doğumlu, 
  Hatay, Kırıkhan, Başpınar mah/köy nüfusunda kayıtlı olup, Halen 

Bahçelievler Mah. 313. Sk. No: 1 Reyhanlı/Hatay adresinde oturur. 
TC Kimlik No: 43306262758 

SANIK : ERHAN ÇALIM, Nusret ve Edibe oğlu, 01/06/1990 Reyhanlı doğumlu, 
  Hatay, Reyhanlı, Değirmenkaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı olup. 

Halen Bağlar Mah. Bülent Bahadırlı Cad. No: 31 İç Kapı No: 4 
Reyhanlı/Hatay adresinde oturur. TC Kimlik No: 33988583760 

Suç : Tehdit, Kasten Yaralama, Yaralamaya Teşebbüs, Trafik Güvenliğini 
Tehlikeye Sokma, Alenen Hakaret 

Suç Tarihi : 18/11/2012 
Karar Tarihi : 29/12/2015 
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın esas/karar numaralan yazılı Sanık (Erhan ÇALIM 

hakkında Tehdit suçundan Beraatine, Muhammed Haddal'a karşı Yaralamaya Teşebbüs suçundan 
Beraatine, Abdussemet İsa'ya karşı Kasten yaralama suçundan Beraatine, Trafik Güvenliğini 
Tehlikeye Sokma suçundan TCK'nın 179/1, 62/1. Maddeleri uyarınca 10 Ay Hapis Cezası 
(Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması), Sanık Bayram GÜÇ hakkında Trafik Güvenliğini 
Tehlikeye Sokma suçundan TCK 7 nın 179/1, 62/1, 53. Maddeleri uyarıca 10 Ay Hapis Cezası İle 
Cezalandırılmasına, Müştekiler Muhammed Haddal, Nohamed Balı, Ali el Hamit, Fuad 
Abdulvahap, Hüseyin Elvasaki Rıdvan Ikdım, Velid Lakdim'e karşı Tehdit suçundan 6 Ay 7 Gün 
Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, Muhammed Haddal'a karşı yaralamaya teşebbüs suçundan 
Beraatine, Abdussamet İsa'ya karşı kasten yaralama suçundan Beraatine, Abdussamet İsa'ya karşı 
alenen hakaret suçundan TCK'nın 125/1, 125/4, 62/1, 53. Maddeleri uyarınca 2 Ay 27 Gün Hapis 
Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

Yukarıda kimlikleri yazılı Suriye Uyruklu Müştekiler RIDVAN IKDIM, HÜSEYİN 
ELVASAKİ, FUAD ABDULVAHAP, VELİD LAKDİM, MUHAMMET HADDAL, ALİ EL 
HAMİT, ABDUSSAMET İSA, MOHAMED BALI'nın soruşturma aşamasında hiç adres 
bildirmedikleri, tebligata yarar açık adresleri de bu nedenle tespit edilemeyeceğinden, karar 
tebliği yapılamamış olup, adreslerinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE'DE 
İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra Sanıklardan eşit olarak tahsiline, 
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek veya bulunulan yer Nöbetçi Asliye 
Ceza Mahkemesi vasıtasıyla Mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine 
yapılacak bir beyanla bu beyanın tutanağa bağlanıp hakim onayına sunulmak suretiyle, Hükmün 
Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar yönünden Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesine itiraz 
yolu. Beraat ve Mahkûmiyet hükümleri yönünden ise Yargıtay (temyiz) yoluna başvurabileceklerine, 
aksi halde hükümlerin kesinleşeceği ilan olunur. 6919 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 22 Ağustos 2016 – Sayı : 29809 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
KİRALIK DEPOLARA ŞEKER NAKLİYESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2016/2017 Kampanya Dönemi Kiralık Depolara Şeker Nakliyesi Hizmet Alımı işi 

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

Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/332805 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) 

  Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Dönemi 

±%20 toleranslı 33.000 Ton Şekerin Kiralık Depolara 

Nakliyesi hizmeti işidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası ile Kiralık depolar 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 

Kampanya Dönemidir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 02/09/2016 Cuma günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) 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 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (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. 

 7597/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kırklareli Belediye Başkanlığından: 
Adres : Karacaibrahim Mahallesi M. Kemal Bulvarı No: 3 KIRKLARELİ 
Telefon/Faks Numarası : 0 288 214 10 45 - 0 288 214 12 00 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Karacaibrahim Mahallesi Fevzi Çakmak 

Bulvarı 15 Pafta 256 ada 206 parselde 1.743,02 m2 arsa alanı içinde toplam 4.560 m2 kullanım 
alanı bulunan 23.12.1991 tarihli imar planına göre ticari alan içerisinde yer alan Otel Binası 
şartnamesi dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun (35/a) maddesi gereğince kapalı teklif 
usulünce satılacaktır. 

2 - Bahse konu satış İhalesi 05/09/2016 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00’ten 
itibaren B. Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. Taşınmazın 
muhammen bedeli 12.500.000,00 TL.(Onikimilyonbeşyüzbintürklirası) olup, geçici teminatı 
375.000,00-TL.’dir. (üçyüzyetmişbeşbintürklirası) 

3 - Satışı yapılacak taşınmaz Belediyemiz Mülkiyetinde bulunduğundan 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin 4. fıkrasının r bendi gereğince KDV’den muaftır. 

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda 
istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a - 2886 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu. 
b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 
teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış 
değerleri esas alınır.) 

c - Şartname bedeli 300,00- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 
ibraz edilmesi. 

d - 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair 
yazılı taahhütname. 

e - İhaleye katılacakların Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmayacaktır. 
Borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır. Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) 
Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, ihalenin yapıldığı 
yıl içinde Nüfus Müdürlüğünden alınmış tasdikli İkametgah Belgesini, tebligat için Türkiye de adres 
göstermesi, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 
siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl 
içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 
kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri 
veya vekaletnameyi, Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar 
defterinin onaylı fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair belge sunulması, Kamu tüzel 
kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişileri 
temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri şarttır. 

f - Talipli İhale öncesi Yer Görme Belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Mali Hizmetler 
Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinden temin edilebilir. 

5 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 
İdari ve Mali İşler Servisinde görülebilir veya 300,00- TL karşılığında satın alınabilir. 

6 - İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz 
Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

7 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
8 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. 7289/1-1 
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ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

Mülkiyeti İdaremize ait Sorgun İlçe Merkezi Yenimahallesi Hamamaltı Mevkiinde 

bulunan tapunun 105 ada 18 parsel numarasında kayıtlı 23.066,99 m² alana sahip arsa vasıflı 

taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile 

satılacaktır. 

1 - İhaleye çıkartılan taşınmazın muhammen bedeli geçici teminatı, ihale günü ve saati 

aşağıya çıkarılmıştır. 
 

TAŞINMAZ ALANI MUH. BEDELİ GEÇ. TEMİNAT GÜN/SAATİ 

Sorgun Yenimahalle 

105 ada 18 parsel 
23.066,99 m² 5.367.000,00- TL 161.010,00- TL 

05.09.2016/ 

10.30 
 
2 - Söz konusu arsa satış ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümeni 

toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır. 

3 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım 

satım giderleri, sözleşme gideri ile bilimum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından 

ödenecektir. 

4 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Kanunu hükümleri 

uygulanır. 

5 - Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümeni 2886 Sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince 

ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir. 

6 - İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER  

a) Gerçek kişiler için, İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak); 

- Ayrıca İrtibat için telefon numarası varsa faks numarası, elektronik posta adresini belirtir 

yazılı beyanı, 

- T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi. 

- Noter Tasdikli imza sirküsü 

b) Tüzel kişi olması halinde Ticaret Odasından veya Esnaf Odalarından alacağı Kayıt 

Belgesi (2016 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)  

- Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi, 

- Şirket adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair şirketin yetkili karar organlarından 

alınan yetki belgesi, 

- İmza sirküleri, 

- Yukarıda b) bendinde istenilen belgeler aslı olacak veya noter tasdikli olacak. 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen 

noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 
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ç) Gerçek veya tüzel kişilerin ihaleye ortak girişim halinde katılmaları durumunda noter 

tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı, ihalede ortakları temsil edecek pilot 

ortağın adı, ihalesine girilecek olan İdare taşınmazının parsel numarası, tapu devir işlemi bitene 

kadar ortakların ortaklıktan ayrılamayacağına ilişkin beyanları ve ortakların hisse oranlarını 

belirtir şekilde imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

Ayrıca her bir ortak için ortakların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (a) ve (b) 

fıkrasında istenilen belgeler, 

d) 2886 Sayılı D.İ.K.’unda belirtilen tahmin edilen bedelin %3 oranında Geçici teminatı 

TC Ziraat Bankası Yozgat Merkez Şubesine Yozgat İl Özel İdaresi adına geçici hesaba yatırılacak 

olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu 

e) 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı 

f) İhalesine girilecek taşınmaza ait şartnamenin satın alındığını gösterir makbuz 

g) Taşınmaza ait İhale şartnamesi ekinde olan teklif mektubu 

h) Satılacak gayrimenkule ilişkin belediye imar planını incelediğini ve mevcut haliyle 

satın almak istediğine ilişkin taahhütname (İdareden alınacaktır).  

7 - Taşınmaza ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk 

Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir. 

8 - Taşınmazın ihalesine katılmak isteyenler; 

a) İstekli ilanda istenen belgeleri bir zarf içerisine koyacak, zarfın üzerine isteklinin ad, 

soyad, adres ve telefonu, şirket ise şirket bilgilerini ve ihaleye girilecek olan taşınmaz bilgilerini 

yazacaktır. 

b) İstekliler ihale şartnamesinde örneği bulunan teklif mektubunu doldurduktan sonra 

imzalayarak zarf üzerine isteklinin ad, soyad, adres ve telefonunu, şirket ise şirket bilgilerini ve 

ihalesine girilecek taşınmaz bilgilerini yazdıktan sonra yine zarf üzerine “TEKLİF 

MEKTUBUDUR” ibaresi yazarak ilanda istenilen belgelerin konulduğu büyük zarf içerisine 

koyarak 05/09/2016 Pazartesi günü, ihalesine girilecek taşınmazın ihale saatine kadar imza 

karşılığında Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim 

edeceklerdir. 

c) İstekliler yukarıda istenilen belgelerin konulduğu büyük zarf ile teklif mektubu zarfını 

imzalayacak veya kaşeleyecektir. 

9 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 7419/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Kuzguncuk (Burhaniye) 

Mahallesi, 213 pafta, 737 ada, 36 parsel sayılı, arsa nitelikli, 1.466,16 m² alanlı, imar planında 
“Konut Alanı” lejantında kalan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın tamamı 2886 sayılı 
Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

 

İlçe 

Mahalle 

Pafta 

Ada 

Parsel 

Alanı 

(m2) Cinsi 

İmar 

Durumu 

Muhammen 

Satış Bedeli 

Geçici Teminat 

Bedeli 

İhale Tarihi 

Saati 

Üsküdar/ 

Burhaniye 

213 

737 

36 

1.466,16 Arsa Konut 
16.127.760,00. 

TL+KDV 
500.000,00. TL 

01.09.2016 

10:00 

 
2 - İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 01/09/2016 tarihinde Perşembe günü saat 

10.00’da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır. 
3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 

görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr 
adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir. 

4 - İhaleye çıkarılan taşınmazın; 
a) Muhammen Satış Bedeli = 16.127.760,00-TL+KDV 
  (Onaltımilyonyüzyirmiyedibinyediyüzaltmıştürklirası+KDV) 
b) Geçici Teminat Miktarı = 500.000,00.-TL (Beşyüzbintürklirası)’dır. 
5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu, 
b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için 

satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat 
veya banka teminat mektubu vereceklerdir. 

c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. 
d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını 

vermesi. 
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 
f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için), 
g)İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için) 
h) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi 
ı) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu 
Vergi Dairesi ve numarası, 

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza 
beyannamesi veya imza sirküleri 
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k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. 

l) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir 
engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak 
etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans 
kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye 
sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır. 

6 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri 
ödemek alıcıya aittir. 

7 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede 
belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 
01.09.2016 tarihinde Perşembe günü saat 09.30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla 
veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon 
(TRT) İdaresinin saat ayarı esastır. 

8 - İhale bedeli peşin tahsil edilecektir. 
9 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi 

yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 
İlan olunur. 7587/1-1 

—— • —— 
1 ADET RULMAN TAKMA-SÖKME TEZGAHI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/319938 
1 - İdarenin: 
• Adresi : TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü İstanbul 

Yolu 8. Km (TMO Arkası) Behiçbey Yenimahalle/Ankara 
• Telefon ve Faks Numarası : (0.312) 211 10 41 - (0.312) 211 06 96 
• İlgili : Alparslan YILDIZ Malzeme Grup Md. (312) 211 10 41 

Dahili 8450 
İhale Konusu Malın 
Adı ve Miktarı : “1 ADET RULMAN TAKMA - SÖKME TEZGAHI ALIM 

İŞİ Teknik Şartname: 2016 PL.02.02)” (Diğer hususlar ihale 
dokümanı eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.) 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 3/g Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - İhale konusu mal TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü’ne teslim 
edilecektir.(Diğer hususlar ihale dokümanı eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.) 

4 - İhale 28.09.2016 günü saat 14.00’da TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü 
Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı salonunda yapılacaktır. 

5 - Tekliflerin TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
Komisyonu Başkanlığına 28.09.2016 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya ulaştırılmış olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimcileri Şubesi TR500001002533032083215004 
No’lu hesaba yatırılacak KDV Dahil 150,00 TL doküman bedeline ait makbuz karşılığından Fabrika 
Mali İşler Müdürlüğü’nden ilgili doküman temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 7593/1-1 
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JEOTERMAL SAHASI KİRAYA VERİLECEKTİR 
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Madde 1. Denizli Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenmiş Denizli İli, Sarayköy İlçesi, 

Tekke mahallesi mevkii 32 (J-559/C) işletme ruhsat numaralı 3470 hektar Sarayköy jeotermal 
sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 3. maddesinin 29. 
fıkrasındaki “Kira Sözleşmeleri” tanımı çerçevesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 
13/06/2016 tarih ve 806 sayılı kararı gereği (ihale şartnamesinde belirtilen şartlar dahilinde), 
jeotermal kaynağa dayalı elektrik enerjisi üretilmek üzere işletme ruhsat süresi bitim tarihi olan 
02/06/2041 tarihine kadar kiraya verilecektir.  

İhaleye Konu Jeotermal Alana İlişkin Bilgiler: 
Ruhsat Koordinatları : 
 
 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 0659750 0660000 0669000 0669000 0659750 
Yukarı (X) 4199850 4199750 4199750 4196000 4196000 

 
Kuzey Bloke Alan Koordinatları: 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 
Sağa (Y) 0659750 0660000 0669000 0669000 0660000 0659750 
Yukarı (X) 4200125 4200000 4200000 4199750 4199750 4199850 

 
Güney Bloke Alan Koordinatları: 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 
Sağa (Y) 0659750 0669000 0669000 0659750 
Yukarı (X) 4196000 4196000 4195500 4195500 

 
Madde 2 - İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümenince, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır. 
Madde 3 - İhale, 21.09.2016 Çarşamba günü saat 14:00’da Denizli Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No: 2 Kat: 1 de bulunan 
Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.  

Madde 4 - Tahmin edilen bedel, KDV hariç olmak üzere, 3.000.000,00-TL yıllık kira 
bedeli ile yıllık saha işletme cirosunun yüzde sekizi (% 8,00) olarak hesaplanacak yıllık saha kira 
bedelinin toplamı olup, geçici teminat tutarı 2.250.000 -TL (ikimilyonikiyüzellibintürklirası)dir. 

Madde 5 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet 
Binası Lise Cad. No: 2 Kat: 6 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya 1.000-TL bedel 
ile temin edilebilir.  

Madde 6 - İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14:00’a kadar Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkalığı İdari İşler Şefliğine kayıt numarası 
alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.  
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Madde 7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya 
noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında ihale şartnamesinin 12. Maddesindeki esaslara göre 
sunmaları gerekir: 

A) Gerçek Kişiler; 
1 - Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli 

ikametgah belgesi 
2 - T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. 
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve 

vekalet edene ait imza beyannamesi. 
4 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. 
5 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
6 - Bu şartnamenin 5.2 maddesine göre, EPDK'dan alınmış en az 10 MW'lık Elektrik 

Üretim Lisansı'nın veya Elektrik Üretim Önlisansı 
B) Tüzel Kişiler; 
1 - Tebligat için adres beyanı. 
2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge.  

3 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4 - Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi. 
5 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.  
6 - Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
7 - Şartnamenin 5.2 maddesine göre EPDK'dan alınmış en az 10 MW'lık Elektrik Üretim 

Lisansı'nın veya Elektrik Üretim Önlisansı 
C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname 
ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi,  

Madde 8 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi 
olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan 
teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. 

Madde 9 - Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Madde 10 - Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 

Madde 11 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 7365/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKAT ALINACAKTIR 
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin 
Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6'ncı maddesi gereğince hazırlanan ve 
25/03/2015 tarih ve 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim 
Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve 
Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 1 (bir) adet Avukat alımı yapılacaktır. 

 
Unvanı Derecesi Adedi Aranan Nitelikler 

Avukat 6 1 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde 
belirtilen genel şartları taşımak, 
2 - Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 
puan türünden, en az 70 puan almış olmak, 
3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim 
Kurumlarından mezun olmak, 
4 - Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 

 
SINAV BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ 

Başvuru Yeri ve Tarihleri 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 
Başkanlığı Avşar Yerleşkesi Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ 
22.08.2016 - 05.09.2016 Başvurular Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvuru 
kabul edilmeyecektir. 

Ön Değerlendirme Sonuç 
Açıklama Tarihi 

09.09.2016 

Yazılı Sınav Yeri ve 
Tarihi 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü/23.09.2016  
Saat: 14:00 

Yazılı Sınav Sonucu 
Açıklama Tarihi 

29.09.2016 

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü 06.10.2016  
Saat: 14:00 

Sonuç Açıklama Tarihi 13.10.2016 
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1 - Başvuru Formu, (www.ksu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) 
2 - Diploma ve mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği) 
3 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 
4 - Özgeçmiş, 
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5 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği. 
Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da 

onaylanabilir.  
Not: Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından istenilen şartlardan herhangi birini 

taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları değerlendirilmeye alınmaz. 
BAŞVURU ŞARTLARI, SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 22.08.2016 - 05.09.2016 tarihleri 

arasında şahsen yapılacaktır. Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir. 
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için 

öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp 
taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul 
edilen adayların listesi Üniversitemizin www.ksu.edu.tr sayfasında yayımlanacaktır. 

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı 
alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katını geçmemek üzere, bir 
sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylarda yazılı sınava çağrılacaktır.) sıralamaya giren adaylar 
Üniversitemiz internet sayfasından www.ksu.edu.tr duyurulacaktır. 

YAZILI SINAV KONULARI 
1 - a) Anayasa Hukuku 
b) Medeni Hukuk 
c) Borçlar Hukuku 
d) Ticaret Hukuku 
e) Medeni Usul Hukuku 
f) İcra ve İflas Hukuku 
g) İdare Hukuku 
h) İdari Yargılama Hukuku 
i) Ceza Hukuku 
j) Ceza Usul Hukuku 
k) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
2 - 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat 
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok 

dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağrılacak olan 
son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda 
başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları 
ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere 
belirlenir. 

SÖZLÜ SINAV KONULARI 
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
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d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
e) Genel yetenek ve genel kültürü, 
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. 
Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından bu fıkranın (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 
10 (on)'ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü 
sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri 
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR 
1 - Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan 

başlamak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların 
yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemizin internet 
sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir. 

2 - Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından 
itibaren 6 (altı) ay süreyle geçerlidir. 

3 - Sınavda yetmiş ve üzeri puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez. 

4 - Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 
Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç 15 (onbeş) 
gün içinde sonuçlandırılır. 

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 
1 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları 
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir şekilde hak talep edemez. 

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

ATANMA İŞLEMLERİ 
1 - Giriş sınavında başarılı olup, asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak 

bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar, 
2 - Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre 

yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple 
görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı 
sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate 
alınarak yedek listeden atama yapılabilir. 

3 - Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz. Atamaları 
yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 
mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz 
başlamayanlar atama işlemlerinden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak 
sayılmaz. 

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 62'nci ve 63'üncü maddesi hükümleri uygulanır. 7628/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile 

Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve 

anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 

adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik 

belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet 

belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör kadrosuna başvuracak adayların 

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise 

ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel 

Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve 

Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak 

dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.  

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya 

yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan 

atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten 

yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın 

dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, 

özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat 

tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.  

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip 

olmaları gerekmektedir. 

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 

gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekir. 
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BÖL. ANABİLİM/ 
ANASANAT DALI PROF 

YRD. 
DOÇ AÇIKLAMALAR 

TIP FAKÜLTESİ 
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Göğüs Cerrahisi 1  

Akciğer transplantasyonu konusunda 
deneyimi olmak, deney hayvanları 
kullanım sertifikası olmak ve deneysel 
hayvan modelleri konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

Çocuk Cerrahisi  1 
Çocuk apandisitlerinin tanısında skorlama 
ile ilgili çalışma yapmış olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü    

İç Hastalıkları  1 

Gastroenteroloji uzmanı olmak, deney 
hayvanları kullanım sertifikası olmak, 
ülseratif Kolitli hastalarda atrial 
elektromekanik gecikme ve sol atrial 
mekanik fonksiyonları konusunda çalışma 
yapmış olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ 
Maliye Bölümü    

Mali İktisat  1 
Yabancı bankacılık ve doğrudan yabancı 
sermaye yatırımları üzerine çalışmaları 
olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Eğitim Bilimleri Bölümü    

Eğitim Yönetimi Tef., Plan. ve 
Ekonomisi 

1  
Eğitim Yönetimi ve Teftişi Alanında 
Doçent olmak, örgütsel öğrenme 
konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

İlköğretim Bölümü    

Okul Öncesi Eğitimi  1 

Yüksek lisans ve doktorasını okul öncesi 
eğitimi alanında yapmak ve erken 
çocukluk döneminde baba katılımı 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü 

 1 

Yüksek lisans ve sanatta yeterlilik 
derecesini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
alanında yapmak ve doğal ve yapay 
aydınlatma ilkeleri ve yöntemleri 
konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

TOPLAM 2 5  
 7625/1-1 
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 

aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. 25. ve 26. 

maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, 
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 
1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim 

Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer 
suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe, 

2 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini 
belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

3 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 
(yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir. 

4 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve 
Atama Kriterlerine göre yapılacaktır. 

5 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya 
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

6 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
7 - İLK BAŞVURU TARİHİ : 22.08.2016 
     SON BAŞVURU TARİHİ : 05.09.2016 
 

Sınav Programı: Sınav Tarihi: 08.09.2016    Sınav Saati: 10:00 
Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı Sınav Yeri  : İlgili Birim 

 

BİRİM/BÖLÜM PROFESÖR 
YARDIMCI 

DOÇENT AÇIKLAMALAR 
ANABİLİM/ANASANAT 
DALI/PROGRAM 

   

TIP FAKÜLTESİ 

Fizyoloji ABD 
 

1 
Tıp Fizyoloji Alanında doktora 
yapmış olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD 
 

1 
Siyaset Bilimi Alanında doktora 
yapmış olmak. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Farmakoloji 1 
 Likenler ve Biyolojik Aktiviteleri 

üzerine çalışmış olmak. 
 7629/1-1 
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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

ATAMA KARARI
— Millî Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Aksaray Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Aksaray Üniversitesi Okçuluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilgiler ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Avrasya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Avrasya Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Avrasya Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Aile Şirketleri Yönetimi ve Danışmanlığı

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Kariyer Geliştirme,

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Yeditepe Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


