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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Balkan
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmenlik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Balkan Araştırmaları 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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (ESBALMER): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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ç) Müdür: Merkez Müdürünü,
d) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
e) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Üniversite Senatosunu,
g) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin yönetim kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Balkan tarihi, ekonomisi, politik, sosyal ve kültürel
yapıları hakkında araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans
ve paneller düzenlemek, Balkanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki resmi kurumlar ve sivil
toplum örgütleriyle işbirliği yapıp projeler üreterek bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların
yayımlanmasını sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Balkan coğrafyasının tarihi ve kültürüyle ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, projeler
üretmek, arşiv, müze ve kütüphanelerinde incelemelerde bulunmak, bilimsel yayın yapmak,
yapılan araştırmaları desteklemek.
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve diğer bilimsel toplantılar düzenlemek.
c) Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda Türkiye, Balkan ülkeleri ve
diğer ülkelerde yapılan yayınları takip ve temin etmek.
ç) Çeşitli dillerde yazılmış yayınların Türkçe'ye çevrilmesi için tercüme büroları oluşturmak, bu bürolarda merkez dışında görevli akademik personel ve uzmanlardan faydalanmak.
d) Yurt içi ve yurt dışında Türk bilim adamlarının bilimsel yayın yapmasını teşvik etmek.
e) Üniversitede konularla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve
doktora çalışmaları teşvik etmek.
f) Merkezin çalışmaları ve Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkiler konusunda
kamuoyunu bilgilendirmek.
g) Konuyla ilgili bir internet sitesi oluşturarak merkezin amaçları doğrultusunda akademik yayım yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.
ğ) Merkez bünyesinde bir ihtisas kitaplığı ve arşiv oluşturmak, oluşturulan bu arşiv ve
kütüphaneye, özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin bağış,
satın alma ve kopyalama suretiyle temin edilmesini sağlamak.
h) Üniversitelerde yapılacak tezler ve diğer bilimsel araştırmalardan, Merkezin amacına
uygun olanların yayımlanmasını sağlamak ve bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak.
ı) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.
i) Sivil toplum örgütlerine danışmanlık yapmak, işbirliğini geliştirmek.
j) Balkanlar ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki akademik kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğine gitmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür yardımcıları.
c) Yönetim Kurulu.
ç) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile
Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün
altı aydan fazla kesintisiz görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.
Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Müdürün katılamadığı toplantıları, görevlendireceği bir müdür yardımcısı vekâleten yürütür. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin birimlerini, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
d) Her yıl sonunda, o yıl içerisinde yapılan ve/veya tamamlanan faaliyetlerle ilgili ayrı
ayrı rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, araştırma merkezleri,
bilgi işlem dairesi başkanlığı ile Rektörlüğe bağlı ve ihtiyaç duyulan diğer bölümlerde Merkezin
programlarına ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak.
f) Merkez bünyesinde sürdürülen araştırma, proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
g) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler
yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre protokol ve sözleşmelere taraf olmak.
ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
h) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve
Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu iki ayda bir kez ve gerektiğinde müdürün veya Yönetim Kurulu
üyelerinin çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğu
ile alınır. Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen görevleri yapar:
a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi için gerekli görülen kararları almak; plan ve program esaslarını belirlemek.
b) Danışma Kurulu üyelerinin aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma programlarının değerlendirmesini yapmak.
c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyacı ve bütçesini hazırlamak.
ç) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu görüşmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından, Balkan ülkeleri ile ilgili çalışmaları olan ya da çalışmalar yapmakta olan Üniversite öğretim elemanları ve istekleri
halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından önerilerek Rektör tarafından görevlendirilen asgari 5 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten
üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine
aynı usulle kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.
(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğu
ile alınır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişarî bir organ olup aşağıda belirtilen görevleri
yapar:
a) Merkezin çalışmalarını ve yıllık çalışma raporunu incelemek.
b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili Yönetim
Kuruluna önerilerde bulunmak.
c) Yönetim Kurulu tarafından getirilen konular hakkında görüşlerini bildirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Birimler
MADDE 14 – (1) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarına uygun olarak Üniversite içerisinde ilgili disiplinlerde görev yapan öğretim üyelerinin, müdür ve müdür yardımcıları ile birim
temsilcilerinin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkeze bağlı birimler oluşturulur. Bu
birimlerin görevi; belirli bir plan veya yönde yürütülen bir amacı, bir eğilimi yansıtan araştırmalar yapmaktır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörüdür.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve
Senato kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik
Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık 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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (ESİMER): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
ç) Proje ve Çalışma Grubu: Merkezin proje ve çalışma grubunu,
d) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; uluslararası istatistik meslek değerleri ve ilkeleri
doğrultusunda akademisyenlere, araştırmacılara, lisansüstü öğrencilere, yerli ve yabancı kurum
ve kuruluşlara istatistiksel danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve raporlamak, istatistik ve ilgili konularda yayın yapmak,
araştırmacılara istatistik ve ekonometri üzerine eğitim kursları vermek, istatistik ve anabilim
dallarında lisans ve lisansüstü öğrencilere istatistiksel danışmanlık eğitimi vermek ve sertifika
programları açmak, başka kişi ve kuruluşlardan istatistiksel danışmanlık hizmeti alınarak yaptırılmış istatistiksel araştırma sonuçlarını değerlendirerek bilimsel ve istatistiksel kalite belgesi
vermektir.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İstatistik, ekonometri ve eğitim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan konular üzerinde, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.
b) İstatistik, ekonometri ve eğitim ile ilgili konularda yayın çalışmaları yapmak.
c) İstatistik, ekonometri ve eğitim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda, resmi
ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda proje çalışmalarını
gerçekleştirmek, eğitim vermek ve sertifika programları açmak.
ç) Başka kişi ve kuruluşlardan istatistiksel danışmanlık hizmeti alınarak yaptırılmış
istatistiksel araştırma sonuçlarını değerlendirerek bilimsel ve istatistiksel kalite belgesi vermek.
d) İstatistik, ekonometri ve eğitim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda, resmi
ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşların araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek.
e) İstatistik, ekonometri ve eğitim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda yayın
çalışmaları yapmak.
f) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek olan danışmanlık, eğitim, yayın, araştırma ve
proje faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı, resmi, özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği
yapmak.
g) Merkez bünyesindeki araştırma, proje ve yayın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için
Merkezin kullanımına tahsis edilecek olan her türlü taşınır mallar ile taşınmaz malların ilgili
mevzuat hükümlerine göre edinilmesini sağlamak.
ğ) İstatistik ve ekonometri üzerine yerinde ve uzaktan eğitim kursları vermek ve sertifika programları açmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin İstatistik Bölümünde kadrolu
olarak görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren
Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere
Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri
arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi başında olmadığı
zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcılarının
görevi Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
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b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, denetimini sağlamak.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
f) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğini sağlamak ve Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek.
g) Proje ve çalışma grubunda görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek,
görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.
ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
h) Merkezin, resmi, özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
ı) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.
(3) Müdür yardımcıları; Müdürün ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili
olarak kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilerek görevlendirilen dört üye ile Müdür ve iki müdür yardımcısı olmak üzere toplam yedi
kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin
yerine, aynı usulle, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu,
yılın Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Gerekli durumlarda,
Müdürün daveti üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.
b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek, yurt içi ve yurt dışı kaynak sağlamak.
c) Müdür tarafından sunulan yılsonu faaliyet raporunu değerlendirmek ve Rektörün
onayına sunmak.
ç) Müdür tarafından sunulan bir sonraki döneme ait çalışma programını değerlendirmek,
karara bağlamak.
d) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.
e) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli proje ve çalışma grupları kurmak, Müdürün önerilerini inceleyerek bu gruplarda görevlendirilecek kişileri belirlemek ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere
Rektörün onayına sunmak.
f) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek ve yapılacak
görevlendirmeler ve dışarıdan alınması düşünülen hizmetlerle ilgili önerileri karara bağlayıp
Rektörün onayına sunmak.
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g) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları ve
gelirlerin dağılış ve kullanış şeklini tespit etmek.
ğ) Bilimsel ve halka açık konferans ve sempozyum gibi faaliyetleri düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek.
Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından, istatistik ile ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından önerilerek Rektör tarafından görevlendirilen asgari 5 üyeden oluşur. Danışma Kurulu
üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle kalan süreyi tamamlamak üzere
yenileri seçilir.
(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğu
ile alınır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak.
b) Merkezin yayın faaliyetlerine katkıda bulunmak.
c) İstatistik araştırmaları konusundaki sorunları belirleyerek tartışmaya açmak ve çözüm
önerileri oluşturmak.
ç) Yapılacak bilimsel çalışmalara, teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Proje ve çalışma grupları
MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla, öğretim elemanları, lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, geçici veya
sürekli olarak Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Çalışma gruplarının faaliyetlerini Yönetim Kurulu izler ve denetler.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Kütüphane Komisyonu: Kütüphane hizmetlerini gelişen sistemlere uygun olarak
yürütmek, kütüphanenin sürekli gelişimine yönelik olarak yapılması gerekenleri belirleyerek
önerilerde bulunmak ve kütüphaneye tedarik için önerilen yayınları belirlemek üzere Daire
Başkanlığının bağlı olduğu Rektör Yardımcısı başkanlığında, her fakülte ve yüksekokuldan 3
(üç) yıllık süre ile görevlendirilen öğretim üyesinden oluşur.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
8/1/2005

25694

—— • ——
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/5/1996 tarihli ve 22625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “başhemşire” ibaresi “Sağlık Hizmetleri Müdürü” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “Temel Tıp Bilimleri Bölümlerinden (Temel Tıp Bilimleri bölümünün rutin Hastane hizmeti veren birimlerinden)” ibaresi “(Rutin laboratuvar hizmeti veren Anabilim Dallarından)” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Gümüşhane Üniversitesinden:
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON, BİLİM VE TEKNOLOJİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim
ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Merkez Müdür Yardımcısı: Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,
ç) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,
d) Sanayici Danışman: Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin sanayi alanında faaliyet gösteren danışmanını,
e) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Merkez Organları ve Görevleri
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Gümüşhane Üniversitesinde akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası
finansal destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari
ürüne dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve akademik girişimciliğin
teşvik edilmesi yönünde evrensel yaklaşımlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri: Üniversite ile sanayi arasında işbirliğini geliştirmek üzere gerekli bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetlerinin sunulması planlanmaktadır. Ayrıca üniversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini sanayinin
ihtiyaçları ile eşleştirmek üzere işletme envanteri oluşturulması da, bunun yanı sıra, yurt içi
veya yurt dışındaki Teknoloji Transferi Ofisi (TTO) Merkezleri ile ağ yapılanma (networking)
faaliyetleri içerisinde iletişime geçerek bu alandaki bilgi, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunulması.
b) Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler: Ulusal ve uluslararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık oluşturma ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmaları geliştirilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi.
c) Üniversite-Sanayi İşbirliği: Sanayi ile üniversite arasında kontratlı projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık sahalarının tanıtımı ile ilgili bilgi ve belge
üretme, proje geliştirilmesi ve sözleşmeler oluşturulmasına destek sağlanması ile proje pazarı
ve proje yarışması etkinlikleri düzenlenmesi ve ayrıca, sanayiye yönelik test ve analiz hizmetleri sunarak analiz sonucu ortaya çıkan işletme hastalıklarının tedavisi yönünde projeler yürütülmesini organize etme gibi faaliyetlerin yürütülmesi.
ç) Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetilmesi ve Lisanslama Hizmetleri: Fikri ve
sınai mülkiyet hakları kapsamında patent/faydalı model/endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans
sözleşmesinin yapılması da dâhil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetlerin sunulması.
d) Girişimciliğin Geliştirilmesi ve Şirketleşme Hizmetleri: Girişim sermayesine ulaşma,
iş kurma danışmanlığı, eğitim hizmetleri sağlama ve bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikleri düzenleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve ayrıca kuluçka merkezi gibi yapıların kuruluşuna da destek olunması.
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Merkez Müdür Yardımcısı.
c) Yönetim Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim
elemanlarından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
(2) Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Merkez
Müdürü görevlendirilir.
Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
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b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve onay için Yönetim
Kuruluna sunmak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin ve Projelere yönelik teşkil edilen Çalışma Gruplarının faaliyetleri ile ilgili
olarak altı ayda bir Yönetim Kuruluna rapor vermek.
e) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.
f) Merkezin ve Projelere yönelik teşkil edilen Çalışma Gruplarının faaliyetleri ile ilgili
olarak altı ayda bir Yönetim Kuruluna ilerleme raporu sunmak.
g) Çalışma Gruplarında görevlendirilmesi uygun olacak personeli belirlemek ve onay
için Yönetim Kuruluna sunmak.
Merkez müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından iki Müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren müdürün görevi ile birlikte
sona erer.
Merkez müdür yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişinden Müdüre
karşı sorumlu olup bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.
b) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere, Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları içinden
belirlenen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak
ve Rektörün onayına sunmak.
c) Merkezin stratejisini, uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektörün bilgisine sunmak.
d) Merkezin kadro ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.
e) Merkezin ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.
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f) Merkezin amaçları doğrultusundaki, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan faaliyet ve projelere destek sağlamak.
g) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılması planlanan tüm harcama ve yatırımları
Rektöre sunmak.
h) Çalışma Gruplarını ve bu gruplarda yer alacak personeli görevlendirmek ve faaliyetlerini takip etmek.
Çalışma gruplarının görevleri
MADDE 14 – (1) Çalışma Grupları merkezin amaçlarına hizmet edecek şekilde farklı
projeler için farklı çalışma grupları oluşturabilir.
(2) Çalışma grup liderleri Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları
veya ilgili sektörden Merkez Müdürünce önerilen adaylar arasından, Yönetim Kurulunca seçilirler ve asgari bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilirler. Süresi dolan çalışma grubu
liderleri, aynı usulle yeniden görevlendirilirler.
Sanayici danışmanın görevleri
MADDE 15 – (1) Sanayici danışman, merkez müdürünün önerisi ile Rektör tarafından
görevlendirilir. Sanayici danışmanın görev süresi bir yıldır. Görev süresi dolan sanayici danışman tekrar bir yıl süreyle görevlendirilebilir.
(2) Sanayici danışmanın görevleri şunlardır:
a) Merkez ile sanayi arasında efektif bir şekilde iletişim kurulmasına ve işbirliği ortamlarının oluşturulmasına yönelik tavsiyelerde bulunmak.
b) Merkez ve faaliyetleri hakkında sanayicilerin farkındalığının arttırılmasına katkıda
bulunmak.
c) Sanayicilerin ihtiyaçları ve proje kapasiteleri ile ilgili Merkeze bilgi vermek ve çözüm
önerilerinde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından onaylanarak görevlendirilecek personel
tarafından karşılanır. Ayrıca merkezde ve çalışma gruplarındaki teknik ve idari personel ihtiyacı,
üniversite dışından merkezin amacına uygun çalışabilecek lisans mezunu kişilerle sözleşme
yapılarak da karşılanabilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hakkâri Üniversitesinden:
HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkâri Üniversitesine bağlı olarak kurulan
Hakkâri Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanını,
amacını, yönetim organlarını, bu organların görevlerini ve çalışma şeklini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik; Hakkâri Üniversitesi Proje Koordinasyon 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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen
konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan birimleri,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Hakkâri Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
e) Rektör: Hakkâri Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Hakkâri Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Hakkâri Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 − (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yurt içinden ve yurt dışından proje teklif çağrılarını, ilgili tüm akademik personele
ve birimlere duyurmak.
b) Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
c) Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak.
ç) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık
ve bilgilendirme hizmetleri vermek.
d) Proje yönetimi süreçlerini izlemek.
e) Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek.
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f) Üniversite-sanayi iş birliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma
çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.
g) Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini
sağlamak.
ğ) Ulusal ve uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak,
ihale dosyalarını hazırlamak.
h) Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak.
ı) Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak.
i) Projelerle ilgili istatistiksel verileri takip etmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 − (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere
aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunur:
a) Merkezin eğitim, danışmanlık ve yayın faaliyetleri şunlardır:
1) Öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik etmek, proje hazırlanması ve
uygulanması aşamasındaki teknik konularda destek vermek.
2) Hakkâri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve diğer birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.
3) Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar
düzenlemek ve yayın yapmak, tanıtım etkinliklerini koordine etmek.
4) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.
5) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.
6) Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, yeni çalışma konularını gündeme getirmek ve akademisyenleri bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek.
b) Merkezin proje yönetimi faaliyetleri şunlardır:
1) Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü
yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularını düzeltilmek üzere ilgili birim,
kurum ve öğretim elemanlarına geri göndermek.
2) Ulusal ve uluslararası projelerin, başlatılması, uygulanmasının izlenmesi, raporlandırılmasını ve sonlandırılmasını takip etmek.
3) Gerekli kaynakların temininin sağlanması, proje revizyon yönetimi, proje ortakları
ve proje planına göre sözleşmenin ve bütçenin etkin yönetimini sağlamak.
4) Ulusal ve uluslararası proje ya da teknik destek ihalelerinde ortak ya da koordinatör
olarak yer alma tekliflerini değerlendirmek ve Rektöre karar hakkında rapor hazırlamak.
5) Ulusal ve uluslararası proje pazarları organize etmek.
c) Merkezin diğer faaliyetleri şunlardır:
1) Öğretim elemanlarının çalışma alanlarına ve Üniversitede gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen projelere ilişkin veri tabanları oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin
web sayfasında yayınlayarak, ilgili kişilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlamak.
2) Ulusal ve uluslararası denetimlerde kullanılmak üzere projelere ilişkin her türlü harcama belgelerini, ara ve final raporlarını, sözleşmeleri, proje çıktılarının kopyasını ve orijinallerini proje yürütücülerinden temin etmek ve muhafaza etmek.
3) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları yayınlamak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Birimler
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 − (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki
yıllık süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 − (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.
d) Üniversitenin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite
dışı kaynaklı projelerin yönetimine ilişkin sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini
sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı
ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak
üretilmesini sağlamak.
e) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 − (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda yerine vekâlet
etmek üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişi, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten
müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdür yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak.
b) Görevi başında olmadığında Müdüre vekâlet etmek.
Yönetim kurulu
MADDE 12 − (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin akademik personeli arasından seçilen beş üye olmak üzere
toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az altı ayda bir kez toplanır. Yönetim
Kurulu, üyelerin talepleri doğrultusunda ve Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin
görevi sona erer.

15 Ekim 2018 – Sayı : 30566

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 17

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
(4) Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı
aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, yenileri görevlendirilir.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 13 − (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili projeleri hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve
uygulanmasını sağlamak.
b) Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde
yürütmek üzere uygulama ve araştırma komisyonları ile birim ve proje grupları oluşturmak.
c) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet programlarını incelemek, gündemindeki projeleri
hazırlayarak karara bağlamak, Müdürün onayına sunmak.
ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan
önerileri karara bağlamak.
Danışma kurulu
MADDE 14 − (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin akademik personeli arasından seçilen beş üyeden oluşur.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 15 − (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek.
b) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
Birimler
MADDE 16 – (1) Birimler, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere
gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.
(2) Birimler, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları,
Merkez çalışanları ve bu konuda uzman kişilerden oluşturulabilir. Merkez birimlerinin görev
süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan birim, gerçekleştirdiği
faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 17 − (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 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkâri Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Şırnak Üniversitesinden:
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesine bağlı olarak kurulan
Şırnak Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Şırnak Üniversitesine bağlı olarak kurulan Şırnak
Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarının amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AR-GE: Araştırma-geliştirmeyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Laboratuvar Sorumluları: Merkez bünyesindeki birimlerin sorumlularını,
ç) Merkez (ŞÜMERLAB): Şırnak Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
f) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma laboratuvarı ile benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek ve bunların AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak,
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b) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını
gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin niteliğini ve niceliğini artırmak,
c) Merkezdeki cihazların teknolojik gelişmelere bağlı olarak yenilenmesi ve gelişmesini
sağlayarak Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,
ç) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak,
d) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında
işbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin
bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de
yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak,
e) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,
f) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü
şahıslardan gelecek analiz ihtiyaçlarını belirlenecek bedel karşılığında gerçekleştirmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yorumlamak.
b) Merkezi Araştırma Laboratuvarının akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için
çalışmalar yapmak.
c) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin
raporlar düzenlemek.
ç) Merkezin teknopark halinde faaliyet gösterebilmesi için gerekli bilimsel ve teknik
alt yapıyı hazırlamak.
d) Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
e) Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bilimsel konulardaki tecrübelerini arttırmak için
uygun fırsatlar oluşturmak.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Şırnak Üniversitesi öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektörlük Makamına karşı sorumludur.
(2) Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir.
Merkez Müdür Yardımcıları Müdüre yardımcı olmak ve laboratuvarlar arası koordinasyonu
sağlamak ile yükümlüdürler. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından
birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak,
c) Merkezin faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini
hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,
ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
amacıyla girişimlerde bulunmak,
d) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki (merkez laboratuvarı ve ARGE
birimleri gibi) araç gerecin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.
Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkez Müdürüne karşı sorumlu olmak üzere; kendilerine bağlı alt birimlerin Merkezin amaçlarına uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.
b) Merkez Müdürüne karşı sorumlu olmak üzere; Merkez Müdürünün üstlendiği tüm
görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak.
c) Gerekli hallerde Merkez Müdürüne vekâlet etmek.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile birlikte toplam
yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki dört üye Müdürün teklifi üzerine, Rektör
tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul
edilir.
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Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programını ve bütçe önerisini Rektöre sunmak üzere onaylamak,
c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün
önerisi üzerine laboratuvar birimlerini oluşturmak,
ç) Merkezin akreditasyon çalışmalarını planlamak,
d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini
belirlemek ve süreçleri izlemek,
e) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler
konusundaki ilkeleri belirlemek,
f) Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna
sunmak,
g) Danışma kurulunda kararlaştırılan görüş ve önerileri değerlendirmek,
ğ) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Laboratuvarın amaçları doğrultusunda çalışma yapan, bilimsel ve
teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan kişilerden olmak üzere, üniversite
içinden veya dışından en az on, en çok onbeş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları danışma kurulunun doğal üyesidir.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu; Laboratuvarın çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar
konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık
eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar
hakkında görüş bildirmek,
b) Bölgedeki sanayi kuruluşları, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği içinde
sektörün ihtiyacı olan test ve analiz ihtiyaçlarının belirlenmesinde yardımcı olmak,
c) Merkezin geliştirilmesine yönelik konularda Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler
geliştirmek,
ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin
alınmasına imkân sağlamak.
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Laboratuvar sorumluları ve görevleri
MADDE 15 – (1) Merkezin bünyesinde yer alan alt birimlere, Laboratuvardaki cihazlar
ve kullanımları konusunda uzmanlığı bulunan öğretim elemanları görevlendirilir.
(2) Laboratuvar sorumluları Merkezdeki cihazlar ve diğer malzemelerin bakım onarım
ve akreditasyon sürecinden, etkin kullanımından, cihazların çalıştırılması ve analizlerin hızla
sonuçlandırılmasından, deneylerin etik kurallara uygun şartlarda yürütülmesinden, Müdüre ve
ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludurlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez
Müdürüne devredebilir.
Döner Sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 17 – (1) Merkezin verdiği hizmetlerden Ar-Ge niteliği olanlar 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, Ar-Ge niteliği olmayanlar da Üniversitenin döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödeme dağıtım usulü ve esasları mevzuatı kapsamında değerlendirilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 19 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar
ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezi Araştırma Laboratuvarının yönetiminde kullanılır.
(2) Merkezi Araştırma Laboratuvarının bünyesinde olan alet ve ekipmanların kullanıma
sunumlarında ücret talep edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.
(3) Üniversitemiz bünyesinde yürütülen lisansüstü tez ve araştırmalardan ücret alınıp
alınmayacağı ve alınacak ücret Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Ödemiş Belediye Başkanlığından:
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

8608/1-1

—————

8605/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Hakkâri Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– Şırnak Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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