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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve Araş-

tırma 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) Çalışma Grupları: Merkez faaliyetlerinin çok disiplinli uygulama ve araştırma alan-

larının alt grupları üzerinden yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulan grupları,
b) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Kasım 2018
PAZARTESİ
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı hemşirelik bakım kalitesini artırmak ve hemşirelik

hizmetlerinin gelişimi için;
a) Hemşirelik bakımına yönelik klinik araştırmaların yürütülmesi, kanıt  temelli  bakım

protokol ve kılavuzlarının oluşturulması, bu doğrultuda verilen bakım sonuçlarının sürekli iz-
lenmesini sağlamak,

b) Hemşirelik hizmetlerinin sürekli gelişimine yönelik hemşirelerin mesleki yeterlilik-
lerini  ve verimliliklerini artırmak için mezuniyet sonrası sürekli eğitimleri planlamak, uygu-
lamak ve değerlendirmek,

c) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında
eşgüdümü sağlamak, bakım bilinci oluşturmak ve gelişimi yönünde çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi

amaçları doğrultusunda aşağıdaki çalışmaları yürütür:
a) Hemşirelikte klinik kanıtlara dayalı, yenilikçi bakım uygulamalarını geliştirmek için

klinik araştırmaları yürütür.
b) Hemşirelikte klinik kanıtlara dayalı, yenilikçi bakım uygulamalarını geliştirmek ama-

cıyla klinik araştırmaların yürütülmesi için uygulama alanlarında gerekli insan gücünü yetiş-
tirir.

c) Hemşirelik ve bakım uygulamaları konusunda araştırma yapmak isteyen hemşireleri
ve lisans/lisansüstü öğrencileri araştırmaya yöneltir, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda
eğitim verir ve öğrenci/hemşirelerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olur ve
olanaklar sağlar.

ç) Hemşirelik ve bakım ile ilgili yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuçlar doğ-
rultusunda kılavuz ve protokolleri oluşturur, uygulamaya entegrasyonunu sağlar.

d) Bölgede hemşirelik hizmetlerinin gelişimi ve bakım kalitesinin artırılması amacı ile
kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları hemşireler, hemşire yöneticiler ve liderlerine danış-
manlık yapar.

e) Üniversitemizde ve ülkemizde bakım sonuçlarının iyileştirilmesi ve bakım kalitesinin
yükseltilmesi için dünyadaki gelişmelere paralel olarak bakım yöneticileri, bakım liderleri,
vaka yöneticileri ve klinik hemşirelerinin eğitim ve gelişimlerini sağlar.

f) Hemşirelere yönelik mezuniyet sonrası sürekli eğitim programlarını yürütür (Oryan-
tasyon eğitimleri, bilgi güncelleme seminerleri, hizmet içi eğitimler ve kurslar).

g) Hemşirelik ile ilgili tüm faaliyet alanlarında kongre, panel, seminer, konferans ve
kısa dönem kurslar düzenler, bu etkinliklere uygulama alanlarında çalışan hemşirelerin ve öğ-
rencilerin katılımını sağlar.

ğ) Hemşirelik ile ilgili faaliyet alanlarında çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası araş-
tırma merkezleri, üniversiteler, birim, vakıf, enstitü ve diğer disiplinlerle ülkemiz hemşireliğinin
gelişmesi yolunda ortak çalışmalar yapar.

h) Hemşirelik fakültesi ile Üniversite hastanesi ve diğer kamu ve özel hastaneler ara-
sında okul-hastane işbirliğini artırarak kanıta dayalı hemşirelik bakımında liderlik yapar.

ı) Merkez Yönetim Kurulunda belirlenecek bedeli karşılığında, özel ve kamu kuruluş-
larının isteği üzerine, hemşirelik faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve uygulama projeleri ha-
zırlar, kısa dönemli eğitim kursları düzenler ve düzenlenmesine katkıda bulunur.
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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.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, hemşirelik fakültesinin tam zamanlı ve kadrolu,

hemşirelik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasın-
dan, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebi-
leceği gibi, gerek duyulduğu zaman görev süresi dolmadan görevden alınabilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından, verilen görevleri yapmak ve gerektiğinde
kendisine vekâlet etmek üzere bir ya da iki yardımcı görevlendirir. Vekâlet 6 (altı) aydan fazla
olamaz. Bu süre aşıldığı zaman, yeni Müdür Rektör tarafından usulüne göre görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Yönetim Kuruluna sunulmak üzere, Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak.
d) Yıl sonlarında ve istendiğinde Rektörlüğe, Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor ver-

mek.
e) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulunun

onayını takiben, Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde, genel gözetim ve denetim görevlerini

yapmak.
g) Yurt içi ve yurt dışı benzeri merkezler ile işbirliği yapmak.
ğ) Eğitim ile ilgili faaliyetleri Yönetim Kurulunun onayını takiben, uygulamaya koy-

mak.
Merkez Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcıları; araştırma, eğitim, kurs ve sertifika faaliyetleri,

idari ve teknik işlerin yürütülmesi ve organizasyonunda Müdüre yardımcı olmak için, Müdür
tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev sü-
resinin bitiminde sona erer.

Merkez Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısı, Müdüre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:
a) Kendisine bağlı birimlerin amacına uygun olarak yürütülmesini ve işleyişini sağla-

mak, buna ilişkin tüm tedbirleri almak ve uygulamak.
b) Müdürün görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak.
c) Müdürün vereceği görevleri yerine getirmek.
ç) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmektir.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Merkezin Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün Başkanlığında beş

kişiden oluşur. Hemşirelik alanlarında görev yapmış ve çalışmalar yürütmüş, Merkez Müdü-
rünün önereceği iki kat hemşirelik fakültesi öğretim üyesi ve hemşire arasından Rektör tara-
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fından seçilerek, iki yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeleri 2 yıl süre ile görev yaparlar.
Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Merkez Müdürünün gerekçeli teklifi
ile Yönetim Kurulu üyelerinden biri ya da birkaçı, Rektör tarafından görevinden alınabilir. Gö-
revden alınan üyenin yerine görevlendirilen üye, üyelik süresinin kalanını tamamlar. Yönetim
Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile ayda bir kez, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy-
çokluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde, Merkez Müdürünün oyu kararı belirler.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışma programını ve faaliyetleri

belirlemek.
b) Merkez Müdürünün hazırladığı yıllık bütçe tasarısını incelemek ve karara bağlamak.
c) Yıllık faaliyet raporunu görüşmek ve karara bağlamak.
ç) Uzun dönem bilimsel ve idari plan önerisini hazırlamak ve Rektörlüğün görüşüne

sunmak.
d) Merkezin kuruluşlarını denetlemek.
e) Bu Yönetmelik değişikliği önerilerini hazırlamak ve Rektörlüğün görüşüne sunmak.
f) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma birimlerinde görevlendirilmesi Merkez

Müdürünce teklif edilen öğretim elemanları ve diğer personelin seçimini yapmak.
g) Araştırma, eğitim ve diğer etkinlik programları, proje ve danışmanlık hizmetleri,

mali destek, burs ve yayın konularına ilişkin esasları belirlemek ve karara bağlamak, söz konusu
proje ve hizmetlerin bedelini belirlemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını ve yürütme koşul-
larını saptamak.

h) Merkeze ve Merkezin amaçlarına maddi ve manevi katkılarda bulunan yerli ya da
yabancılara onur üyeliği verilmesi teklifini Rektörün onayına sunmak.

ı) Bu Yönetmeliğin amacına ya da onuruna aykırı davranışta bulunan Danışma Kurulu
üyelerinin üyelikten çıkarılması teklifini hazırlamak ve Rektörlüğün görüşüne sunmak.

i) Merkeze başvuran ya da Merkez olanakları ile gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar
arasından, o yıl teşvike layık görülenleri belirlemek.

j) Merkezin gelirlerini artırıcı girişimlerde bulunmak, gerekli önlemleri almak, gelir
dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre belirlemek.

k) Merkez Müdürünün önereceği diğer konuları karara bağlamak.
Merkez Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarını kapsayan ko-

nularda çalışan veya çalışmak isteyen Üniversite öğretim elemanları ile Akdeniz Bölgesinde
faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca önerilen kişiler arasından
Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen üyelerden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üye sayısı,
en fazla otuz kişi olmak üzere Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir. Üniversitenin öğretim
elemanlarından oluşan üye sayısı, tam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Merkez Danışma
Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi
doldurmak üzere aynı usulle yenileri belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden belirlenebilir. Mer-
kez Danışma Kurulu toplantılarına üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez
toplanır. Merkez Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar top-
lantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
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Merkez Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerini de-

ğerlendirmek, Merkezin amaçları doğrultusunda proje önerilerinde bulunmak, bu projelerin
gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturmak ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin gelişti-
rilmesine yardımcı olmaktır.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluş-
turabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeleri önerebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 16 – (1) Merkez faaliyetlerinin çok disiplinli uygulama ve araştırma alanla-

rının alt grupları üzerinden yürütülmesini sağlamak amacıyla çalışma grupları oluşturulur. Ça-
lışma grupları, Merkez Yönetim Kurulunun önerisiyle en fazla beş kişiden oluşan Merkeze
bağlı bilimsel araştırma birimleridir. Çalışma grupları üyeleri en az biri Üniversite personeli
olmak şartıyla ulusal ve uluslararası üniversite mensupları arasından belirlenir. Çalışma grup-
ları;

a) Hemşirelik klinik araştırmaları,
b) Hemşirelik bakım protokolleri,
c) Hemşirelik mezuniyet sonrası eğitim ve uygulama,
alanlarından oluşturulur.
Çalışma gruplarının görevleri
MADDE 17 – (1) Çalışma gruplarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, bilimsel öneri, fikir, proje ve

analizler yapmak.
b) Bilimsel seminer, toplantı, eğitim çalışmaları ve kongrelere sunumlar hazırlamak.
c) Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen konularda araştırma yapmak ve/veya çalış-

malarda bulunmak.
ç) Çalışmalarını rapor halinde Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.
Personel ihtiyacı
MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 19 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü araç-gereç, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 20 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne devredebilir.
Döner sermaye
MADDE 21 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde Akdeniz Üni-

versitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Ak-

deniz Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin ör-
gütlenmesine, çalışmalarına ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Akdeniz

Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin örgütlen-
mesine, çalışmalarına ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarına 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: Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
ç) Rektörlük: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünü,
d) Tam zamanlı uzman: Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren psi-
kiyatristler, psikolojik danışmanlar, klinik psikologlar ve sosyal çalışmacıdan oluşan tam za-
manlı ve kadrolu personeli,

e) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
f) Yarı zamanlı uzman: Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinde duyulan gereksinim çerçevesinde belirlenen hizmetlere tam za-
manlı ve kadrolu olmaksızın ve yetkinlik düzeyine göre katkıda bulunan uzmanları,

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5  – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite öğrencilerinin yaşamları boyunca eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal alan-

larda gelişmesi, karşılaştığı sorunlarla başa çıkması ve yaşamlarını daha fazla doyum alarak
sürdürmesi için profesyonel bir yardım süreci sunmak.

b) Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel yönden sağlıklı bir gelişim sürdürebilmesine
yardımcı olmak.

c) Öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca ortaya çıkabilecek olan çeşitli problemlere
yönelik önleyici ve gelişimsel çalışma ve uygulamalar sunmak.

ç) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında psiko-
lojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar, yayınlar yapmak ve eği-
timler sunmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda broşür, bülten ve benzeri tanıtıcı ve bilgilendirici
yayınlar hazırlamak.
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e) Öncelikle Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin ve gerekli durumlarda Üniversite per-
sonelinin psikolojik ve sosyal uyum düzeylerini arttırmalarına, problemlerini çözmelerine, gizil
güçlerini kullanmalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

f) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında psiko-
lojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar, danışmanlıklar yapmak ve
eğitimler sunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:
a) Üniversite bünyesinde gelişimsel, önleyici, eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal reh-

berlik programları düzenlemek.
b) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.
c) Öğrencileri alkol, sigara, uyuşturucu madde ve benzeri riskli madde kullanımı ve

alışkanlıklarından korumaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak.
ç) Üniversite bünyesindeki psikiyatri servisi ile eşgüdüm içinde çalışarak ihtiyaç duyan

ve psikolojik rahatsızlığı olan öğrencileri sevk etmek ve bu öğrencilerin izleme çalışmalarını
yürütmek.

d) Üniversiteye yeni başlayan ve farklı programlarla Üniversiteye yeni gelen öğrencilere
yönelik olarak genel oryantasyon çerçeve programı hazırlamak, öğrencileri sosyal destek kay-
nakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek.

e) Öğrencilere bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini sunmak.
f) Merkezde çalışan personelin, mesleki gelişimleri için kongre, kurs, seminer ve ben-

zeri faaliyetlere katılımlarını desteklemek.
g) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik psikolojik

danışma ve rehberlik hizmeti sunmak.
ğ) Hedef kitlenin ihtiyacını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak.
h) Hedef kitlenin ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için toplum kaynaklarını

araştırmak, bu kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve bu tür hizmetleri
sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ı) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerekti-
ğinde müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri vermek.

i) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla
ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak.

j) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkililiğini değerlendirmek üzere düzenli
aralıklarla bilimsel süreçler doğrultusunda değerlendirme çalışmaları yapmak.

k) Merkezin çalışma alanında yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlamak.
l) Gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulamak.
m) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Üniversitenin psikolojik danışma ve rehberlik

hizmetleri kapsamındaki diğer etkinlikleri gerçekleştirmek.

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) Merkez Müdürü; Üniversite Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Anabilim Dalı ya da Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 (üç) yıl
için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez
Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla bir kişiyi Müdür Yardımcısı
olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Merkez Müdürünün
bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekalet süresi 6 (altı) ayı aştığı takdirde yerine
yeni bir Müdür görevlendirilir.
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Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumlu olmak.
c) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanların görev, yetki ve so-

rumluluklarını belirlemek.
ç) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve programların yürütülmesini sağ-

lamak.
d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, toplantılara

başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
e) Merkezde sunulan hizmetlerin, ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştiril-

mesi konusunda ilgili diğer kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
f) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya

koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler belirlemek ve yürütmek.
g) Merkez çalışanlarının birlikte uyum içinde çalışmalarına ve kendilerini akademik

ve mesleki alanlarda geliştirmelerine destek olmak.
ğ) Merkezin kadro ihtiyaçlarını mevcut stratejilere göre planlamak ve gerekçesi ile bir-

likte Rektörlüğe bildirmek.
h) Merkezin idari işlerini yürütmek.
ı) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün yanı sıra Rektör tarafından

3 (üç) yıl için görevlendirilen 4 (dört) kişi ile birlikte 5 (beş) üyeden oluşur. Üyelerden üçü
Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından, biri ise Merkezin çalışanları ara-
sından seçilir. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun başkanıdır. Süresi dolan üyeler tekrar gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların yerine süreyi doldurmak üzere yenileri görev-
lendirilir. Yönetim kurulunda oylamalar açık yapılır ve kararlar toplantıya katılanların çoğun-
luğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan yıllık çalışma programını, araştırma ve eğitim

projelerini karara bağlamak.
b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını be-

lirlemek.
c) Yıl sonu çalışma raporunu onaylamak.
ç) Merkezde görev yapan elemanların görev ve sorumluluklarını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından
karşılanır.

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

Müdürüne devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ege Üniversitesinden:
EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şek-
line ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Mer-

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

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma

Kurulunu,
b) Merkez: Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ege Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim

Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ülkemiz çim sektörü için gerek duyulan araştırmaları yapmak,
b) Çim konusunda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapacak personele çalışmala-

rında destek olmak,
c) Çim konusunda çalışan kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak, bu sek-

törün sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
ç) Ülkemiz çim konusunda çalışmaların gelişmesi için, çim ile çalışan uluslararası ve

ulusal kuruluşlarla işbirliğine gitmek,
d) Araştırma sonuçlarını, kamu ve özel sektörde çalışan araştırıcılara duyurmak ve bil-

gilendirmek üzere ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre gibi bilimsel toplantılar düzen-
lemek,

e) Çim konusunda uğraşan kamu ve özel sektörde çalışan ve konuya ilgi duyanlar ile
diğer ülkelerden katılacak personele kurs ve seminerler düzenlemek,

f) Çim analiz laboratuvarına, yurt içinden ve yurt dışından gönderilecek örneklerin is-
tenen analizlerini ücret karşılığı yapmak,

g) Kurulacak merkez laboratuvarının sağlıklı çalışması için gerekli maddi desteği sağ-
lamak üzere Üniversite Vakfı, İTAŞ (İzmir Teknopak A.Ş.), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor
Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Golf Federasyonu ve diğer özel
sektör kuruluşlarıyla işbirliğine gitmek,
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ğ) Çim sektörünün gelişmesini sağlamak ve sorunlarını çözmek üzere, özel sektör ve
kamu kuruluşları arasında iletişim kurulmasını sağlamak, projeler üretmek,

h) Uluslararası toplantılara tebliğli olarak katılmak üzere yurt dışına kısa süreli gidecek
araştırmacılara destek vermek, yurt dışından bu amaçla geleceklere olanak hazırlamak,

ı) Çim konusunda yapılan araştırmaları ve gelişmeleri konu ile ilgilenenlere ulaştırmak
üzere, kitap, dergi yayınlamak ve bu konuda kamu ve özel sektörle işbirliği yapmak,

i) Merkezde, çim konusunda bilgi bankası oluşturmak ve bu konuda çalışan tüm kamu
ve özel sektör temsilcileri ile ilgili kişilere söz konusu bilgileri sunmak,

j) Kuruluşun amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer ça-
lışmaları yapmak. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur:
a) Ulusal ve bölgesel düzeyde çim sektörünün gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikte

bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve bunun için gerekli kurumsal altyapıyı oluştur-
mak,

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği imkânlarını geliştirmek, birlikte projeler
yürütmek,  çim konusunda yayım, yayıncılık ve  bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, veri
bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,

c) Çim sektöründe diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu
konularda araştırma ve uygulamalar yapmak, işbirliği geliştirmek, birlikte projeler yürütmek
ve uygulanan projelere destek olmak,

ç) Merkeze tahsis edilen tarımsal arazi ve tesislerde üretim yapmak, örnek üretim par-
selleri ve üniteler kurmak, gerekli üretim, araştırma ve uygulama altyapısını oluşturmak,

d) Ziraat Fakültesi lisans ve lisansüstü öğretim programları ile çim ile ilgili ön lisans
öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleri ile
araştırma projeleri için alt yapı, materyal temini, hizmet alımı ve sosyal imkânlar sağlamak,

e) Çim konularında danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,
f) Çim konusunda yeni gelişmeleri takip ederek, yeni üretim metotları üzerine araştırma,

geliştirme ve yayım faaliyetlerinde bulunmak,
g) Üniversitenin ihtiyaç duyulan birimlerine,  kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil top-

lum kuruluşlarına ve proje ortağı özel işletmelere çim konusunda iş gücü, alet, ekipman ve iş
makinası desteğinde bulunmak, Üniversitenin temsil edildiği her türlü faaliyete destek olmak,

ğ) Teknik personel, öğrenci ve üreticiler için teorik ve uygulamalı eğitim programları
düzenlemek ve yürütmek,

h) Yeni çim çeşidi geliştirmeye yönelik olarak ıslah çalışmaları yapmak, yeni bitki tür-
leri, çeşitleri ve anaçları ile adaptasyon çalışmalarını yapmak ve uygun materyalleri çoğaltarak
ilgililerin kullanımına sunmak,

ı) Çim üretiminde mekanizasyon, toprak işleme, toprak muhafazası ve modern sulama
sistemleri konularında araştırma ve uygulamalar yapmak, tarımdan kaynaklı çevre sorunlarının
çözümüne yönelik projeler üretmek, tarımsal ürünlerde hastalık ve zararlı teşhisi yapmak ve
mücadele önerilerinde bulunmak,

i) Tarımsal girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak ve uygunluk raporları ha-
zırlamak, çeşit, ilaç ve gübre denemeleri yapmak, tescil ve uygunluk raporları hazırlamak,

j) Ulusal ve uluslararası sektörlerle çalışmalar yürüterek uluslararası geçerli raporlar
düzenlemek,

k) Çim alan tesisinde uygulanacak standartları belirlemek,
l) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eği-

tim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve olanaklar
sağlamak,

m) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurs-
lar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla ilgili
sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

n) Merkezin araştırma için  mevcut olanaklarının artırılması ve yenilenmesi konularında
çalışmalar yapmak,

o) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, tercihen çim sektörünün sorunlarına vakıf ve bu konuda araş-

tırma ve yayınları ile kendini kanıtlamış Üniversitenin bir öğretim üyesi olmak üzere, Rektör
tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten Müdür tekrar atanabileceği gibi gerekli görüldüğü
hallerde bu sürenin tamamlanması beklenmeden görevinden alınabilir. Müdür, merkezin tüm
faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. 

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede
görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde
kendiliğinden sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan birini
vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca

alınan kararları uygulamak,
b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
c) Her çalışma dönemi sonunda Merkezin faaliyetlerini kapsayan raporu düzenlemek

ve Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin bütçesini hazırlamak,
ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek,

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

e) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma önerisini Yönetim Kuruluna sunmak ve
Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

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

Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;
a) Müdür, iki müdür yardımcısı ve Müdür tarafından Üniversite öğretim elemanları ara-

sından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam
yedi üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle üye görevlendirilir.

b) Müdürün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık toplanır ve merkezin
faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oy eşitliği durumunda Müdürün
oyunun içinde olduğu karar esas alınır.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-
mesine ilişkin esasları belirler, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma
programını düzenler.
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Danışma kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına tavsiye niteliğinde görüş

ve öneriyle katkıda bulunan bir organdır. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında ça-
lışmalarda bulunmuş yabancı ve Türk bilim insanları, öğretim üyeleri, ulusal ve uluslararası
kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda faaliyetlerde bulunmuş olan kişiler arasından Yönetim
Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile seçilen beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar.
(3) Danışma Kurulu her yıl en az bir kez Müdür tarafından tespit edilecek tarihte ve

Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek ele-
manlarla karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü

alet, ekipman ve demirbaş Merkezin malıdır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

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

—— • ——
İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Dil Eğitimi

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların
görevlerine 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 (DİLMER): İzmir Demokrasi Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
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ç) Program Koordinatörü: Açılacak olan eğitim programlarında, kendi alanıyla ilgili
programdan sorumlu olan ve programı yürüten kişiyi,

d) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; T.C. vatandaşları ile yabancılara dil eğitimi vermek

ve bu konuda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek,
başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için olanak sağlamak, ilgili tüm ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkçe ve talep edilen dillerin öğretimini gerçekleştirmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuru-

luşlarla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel ve kurslar düzenle-
mek, özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili
uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek.

c) Türkçe ve diğer dillerin öğretiminin faaliyet alanlarına yönelerek bu alanlara özgü
araştırma ve uygulamalar yapmak.

ç) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağla-
mak ve bu amaç doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek.

d) 5 inci maddede  belirtilen konularda dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar ya-
yımlamak, sosyal-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, dil öğretimi arşivi ve
kitaplığı oluşturmak.

e) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektörün her düzeydeki persone-
linin eğitimi için kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel
toplantı ile benzeri faaliyetler düzenlemek.

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bi-
limsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalış-
malar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek.

g) Diğer ülkelerin ilgili birimleriyle ortak projeler düzenlemek.
ğ) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.
h) Türkçe ve diğer dillerin öğretimi konusunda ülke politikalarının geliştirilmesinde

yardımcı olmak.
ı) Öğrencilerin ve araştırmacıların merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma

ve öğretim yapmalarını sağlamak, bu konuda yardımcı olmak.
i) Türk dilini ve diğer bir dili ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme

sınavları yapmak ve bunların sonucuna göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika ver-
mek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmala-
rından Rektöre karşı sorumludur.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam zamanlı
olarak görevli öğretim üyelerinden en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak belirleyip gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün
görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği görevleri yapar ve Müdürün bu-
lunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür
görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrıl-
ması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu, Danışma Kurulunu ve Bilim Kurulunu toplantıya çağırmak, gün-

demi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek ve çalışmalarını düzenlemek,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bütçesini ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma prog-

ramı ile bütçesini Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ça-

lışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl
süreyle Rektör tarafından görevlendirilen Müdür dahil yedi asil üyeden oluşur. Görev süresi
dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan
süreyi tamamlamak üzere yedek üyelerden birisi görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları da
Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır. Gerekli hal-
lerde olağanüstü toplantı düzenlenebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Toplantı gündemi, saati ve yeri, Müdür tarafından üyelere, toplantı gü-
nünden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarına yönelik planlama yapmak, karar almak ve yürütmek,
b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını

belirlemek,
c) Yürütülen programlara katılacak çocuk ve gençlerin seçim ölçütlerini ve etkinlik tak-

vimini belirlemek,
ç) Yıllık etkinlik raporunu, Merkezin bütçesini ve bir sonraki yıla ait çalışma programı

ile bütçesini düzenlemek,
d)  İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendir-

mede bulunur ve danışıldığında görüş bildirir.
(2) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili

çalışmalarda bulunan uzman kişiler arasından seçilen ve Rektör tarafından üç yıllık süre için
görevlendirilen Üniversite içinden yedi ve Üniversite dışından üç üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte, Mü-
dürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,
b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli öneri ve katkılarda

bulunmak,
c) Gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu ile istişare toplantıları yapmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilim kurulu
MADDE 14 – (1) Bilim Kurulu; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olarak bilimsel, sa-

natsal, sportif ve kültürel alanlarda yürütülecek programların bilimsel içeriğini oluşturur, ders
programını belirler ve gelen önerileri değerlendirir.

(2) Bilim Kurulu, Yönetim Kurulunca Üniversitede görevli akademik personel arasın-
dan seçilen ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen ve Merkezin faaliyetleri ile
ilgili olarak belirlenen her çalışma alanından en az üç ve en çok beş üyeden oluşur.

(3) Bilim Kurulu her yıl en az iki defa olmak üzere, Müdür tarafından belirlenen bir ta-
rihte ve Müdürün başkanlığında toplanır. Bilim Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Bilim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak açılacak programları bilimsel açıdan ince-

lemek; uygulanan mevcut programların aksayan yanlarını gözden geçirerek gerekli düzeltme-
leri yapmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Gerektiğinde Danışma Kurulu ile bilgi alış-verişinde bulunarak yeni programlar oluş-
turmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak,

c) Yürütülen programlarla ilgili olarak Program Koordinatörü seçerek faaliyetlerin daha
etkin ve yararlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Program koordinatörü
MADDE 16 – (1) Program Koordinatörü, Bilim Kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulu

tarafından belirlenen programların yürütülmesini sağlamak üzere, Yönetim Kurulunca Üniver-
sitede görevli akademik personel arasından seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir.

Program koordinatörünün görevleri
MADDE 17 – (1) Program Koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) Sorumlu olduğu programın uygulanması süresince çocuklar ve gençlerin  programa

katılmaları için gerekli önlemleri almak,
b) Sorumlu olduğu program ile ilgili olarak ders araç ve gereçlerini programdan önce

kontrol etmek,
c) Sorumlu olduğu programın içeriğini ve aşamalarını oluşturarak, eğitmenlerini ve gö-

rev dağılımlarını belirleyerek Bilim Kurulunun onayına sunmak,
ç) Bilim Kurulunun onayından sonra, program ile ilgili kararları Yönetim Kuruluna

sunmak ve sorumlu olduğu programı yürütmek,
d) Bilim Kurulu ile program eğitmenleri arasında iletişimi sağlamak,
e) Programın yürütülmesi sırasında kullanılacak olan Üniversitenin mevcut derslikle-

rinin, öğrenci laboratuvarlarının, atölyelerinin, spor salonlarının ve her türlü açık-kapalı alan-
larının özenli/etkin/verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

f) Programın aksayan yanlarını Bilim Kuruluna bildirerek programın geliştirilerek gün-
cellenmesine katkıda bulunmak.

Personel ihtiyacı
MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 19 – (1) Merkezin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli Üniversite bünye-

sindeki derslikler, öğrenci laboratuvarları, atölyeler, spor ve her türlü açık-kapalı alanlar Mer-
kezin kullanımı için tahsis edilebilir.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TRANSGENİK HÜCRE TEKNOLOJİLERİ VE 

EPİGENETİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
(TRGENMER) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre

Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TRGENMER) amaçlarına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
hükümleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri

ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TRGENMER)  amaçları, faaliyet alanları,
organları, organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu:  Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygu-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türkiye’de transgenik hücre teknolojileri ve epige-

netik ile ilişkili hücre hatları geliştirilmesi, rekombinant protein üretilmesi, adli bilimlerde kul-
lanılabilecek kitler geliştirilmesi, peptit ve peptidomimetik tabanlı ilaç adayı molekül gelişti-
rilmesi ve bu konuda çalışacak yerli işletmelerin ilgili Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını art-
tırmalarını destekleyecek bilgi ve teknoloji üretimi ve uygulama faaliyetleri hazırlamak ve yü-
rütmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yü-

rütür:
a) Merkez personeli için uyum ve eğitim seminerlerinin düzenlenmesi,
b) TRGENMER laboratuvarında eğitim programlarının gerçekleştirilmesi, 
c) Kimya ve ilaç sanayi görüşmeleri ile sektör problemlerinin belirlenmesi ve çözüm

için stratejilerin oluşturulması,  
ç) Akademisyenler ile yapılacak görüşmeler ile kimya ve ilaç sektörlerine katkı sağla-

yacak ve konuyla ilgili öğrencilerin buluşabileceği platformun oluşturulması,
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d) Yapılacak toplantılar ile akademisyenler ile sektörün bir araya getirilmesi,
e) Düzenlenecek eğitim ve çalıştaylar ile sektör için nitelikli personel yetiştirilmesi,
f) Transgenik hücre teknolojileri ve epigenetik konusunda sanayi ve akademisyenlerin

yenilikleri takip ederek bir araya getirilmesi,
g) Merkez laboratuvarında gerçekleştirilecek araştırma sonuçlarının makale halinde ya-

yınlanması, faydalı model başvurularının ve patentlenmesi süreçlerinin takip edilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üni-

versite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam
zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından iki müdür yardım-

cısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. 
Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya ko-

nusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üyeden oluşur. Yö-
netim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirile-
bilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda iki defa olağan ve gerektiğinde ola-
ğanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yö-
netim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.
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b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

d) İlgili kuruluşlar arasında iş birliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında öneri-
lerde bulunmak.

Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dı-
şarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından
Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir. 

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici
çalışma birimleri oluşturulabilir. Birimler, birim başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi so-
rumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üni-
versitedeki ilgili bir uzman personelden oluşur. 

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörlüğün onayıyla kurulur, ilgili başkan
veya Müdürün görevlendireceği bir kişinin başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili
olarak Müdürlüğe önerilerde bulunur. Bu birimlerde yer alan elemanlar, Yönetim Kurulunca
öngörülen süreler için görevlendirilirler. Müdür, söz konusu birimlerin faaliyetlerini izler ve
denetler. Süresi dolan birim elemanları Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir.

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

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

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKA VE AKILLI SİSTEMLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (YAZAMER) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesine bağlı olarak kurulan
Üsküdar Üniversitesi Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin
(YAZAMER) amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler
Uygulama ve Araştırma Merkezinin (YAZAMER) amaçlarına, organlarına, organlarının gö-
revlerine 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: Üsküdar Üniversitesi Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini (YAZAMER), 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Üsküdar 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) Bilgisayar ortamında yapay zekâ tabanlı öğrenme algoritmaları ile gerçek sistem

davranışlarını modellemek, sağlık, imalat ve hizmet sektörleri için akıllı sistemler geliştirilmesi
ve uygulanması için teknolojiler geliştirmek, 

b) Akıllı sistemler ve yapay zekâ tabanlı uygulamaları odaklı çalışan ilgili Üniversitenin
bölüm ve anabilim dalları ile işbirliğine gidilerek yurt içinde ve yurt dışında özellikle yapay
zekâ uygulamaları ile ilgili akademik anlamda bilimsel çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak
ve devam etmekte olan projelere katılmak, 

c) Akıllı sistemler ve yapay zekâ konularında bilimsel yayınlar yapmak ve bu konularda
yapılmakta olan çalışmaları desteklemek, 
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ç) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde akıllı sistemler, yapay ze-
kâ ve sağlık bilişimi ile ilgili olarak programlar açılmasına destek olmak, ders ve seminerler
verilmesini sağlamak, içerik hazırlanmasına katkıda bulunmak,

d) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konularında ulusal ve uluslararası düzeyde
kurslar, seminerler, kongre ve sempozyumlar düzenlemek, 

e) Akıllı sistemler ve yapay zekâ uygulamaları ile ilgili yapılmış çeşitli bilimsel çalış-
maların ve yeni gelişmelerin kolay takip edilmesi ve bu gelişmelerin paylaşılabilmesi için kitap,
dergi, proje ve yayınlardan oluşan bir arşiv oluşturmak, 

f) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konularında çalışma yürüten ulusal ve ulus-
lararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak, 

g) Başta Üsküdar olmak üzere Türkiye’de çeşitli illerde faaliyet gösteren sağlık, sanayi
ve hizmet sektörlerinde yapay zekâ yöntemlerinin tekil ve birlikte kullanılmalarıyla çözülebi-
lecek problemleri tespit edip, bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayımlamak, 

ğ) Farklı disiplinlerde karşılaşılabilecek problemlere yapay zekâ teknikleri ile yapıla-
bilecek katkıları içeren bilimsel çalışmaları ortaya koymak, 

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde yapay zekâ sistemleriyle ilgili danışmanlık hizmeti
vermek ve bilgi sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konusunda teorik ve uygulamalı araştırmalar

yapmak, 
b) Doğadaki canlıların öğrenme, optimum çözüm bulma ve kullanma yöntemlerini ve

temel ilkeleri anlamak, karşılaşılan problemlerin çözümünde bilgisayar tabanlı algoritmaların
geliştirilmesini sağlamak, 

c) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri uygulamaları ile ilgili disiplinler arası araş-
tırmalar yapmak, çalışma grupları oluşturmak, 

ç) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konularında faaliyet gösteren ulusal ve ulus-
lararası merkez ve araştırmacılarla işbirliğine gitmek, 

d) Sağlık bilişimi, sanayi ve hizmet sektörlerinde yapay zekâ özelindeki ulusal ve ulus-
lararası projeler hazırlamak veya bunlara katılmak, 

e) Sağlık bilişimi alanındaki ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmek ve problemlere yapay
zekâ tabanlı sistemli uygulamalar geliştirmek, 

f) Lisans ve lisansüstü düzeyde yapay zekâ teknikleri ile yapılacak çalışmaları teşvik
etmek, yönlendirmek, öğrencileri konu ile ilgili projelere dâhil etmek, 

g) Yapay zekâ sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve eği-
timler düzenlemek, 

ğ) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konuları ile ilgili bilimsel yayınlar üretmek
ve desteklemek, 

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür, 
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b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör

tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-

dür görevlendirildiği usul ile görevden alınır. 

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim

elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi ba-

şında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse

yeni Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili

gerekli önlemleri almak, 

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, 

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

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

tülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuç-

larının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

Yönetim kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile konuyla ilgili Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az dört, az fazla altı

üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar gö-

revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üye-

lerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün

daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla 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, onaylanmak üzere Rektöre sunmak, 

c) Eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değer-

lendirip önerilerde bulunmak, 

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

bunların görevlerini düzenlemek, 

d) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve

benzeri belgeleri düzenleyerek vermek,

e) Müdürün; Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak. 
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Danışma kurulu ve görevleri 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ve

istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek, Müdür tarafından belir-
lenen ve Rektörce görevlendirilen temsilcilerden oluşur. Kurul üyelerinin sayısı en az iki, en
fazla dörttür. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır. 

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişari nitelikte görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Müdürün öne-

risi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile projeler kapsamında hizmet alımı
şeklinde yapılacak sözleşmelerle projelerde görev alacak elemanlar ve bu kapsamdaki burs-
lardan yararlanacak kişilerce karşılanır. 

Harcama yetkilisi 
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

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

—— • ——
Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM ARAŞTIRMA
VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2007 tarihli ve 26473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Genel Koordinatör; Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Baş-
kanı tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Genel Koordinatör ye-
niden görevlendirilebilir. Genel Koordinatör aynı zamanda sağlıkla ilgili diğer ünite ve birim-
lerin de başkanıdır. Genel Koordinatör ihtiyaç duyduğu durumda yardımcı görevlendirebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/3/2007 26473
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Yargıtay 8. Ceza Dairesinden: 

 
9706/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 110.000 KG 

ŞİŞE YIKAMA ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1- Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü Afyon Fabrika Müdürlüğünün 

ihtiyacı olan 110.000 Kg Şişe Yıkama Ürünü kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın 

alınacaktır. 

2- Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3- İhaleye ait şartnameler Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü FİNANSBANK 

ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına, 

125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4- Firmaların tekliflerini en geç 04 ARALIK 2018 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi 

Fatih Mah. Kızılay sok. No:8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı 

Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları 

gerekmektedir. 

5- İhale Zarfı 04 ARALIK 2018 günü saat 14:00’ da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay 

sok. No:8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır.  

6- Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7- E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 9695/1-1 
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SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden 

1- Türk Kızılayının ihtiyacı olan Sigorta Hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 

alınacaktır. 

2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3- İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, T.C. Ziraat Bankası Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi TR94 0001 0025 

3339 0090 2627 67 IBAN numaralı hesaba yatırılan 250,00 TL karşılığında, “Ahmediye 

Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No:8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul 

Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4- Firmaların ihale zarflarını en geç 04.12.2018 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 05.12.2018 günü saat 14:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 9636/1-1 

—— • —— 
65000 TİPİ YHT SETLERİNE ÖN UÇ BURUN FİBER AKSAM VE ÖN KAPAK 

MEKANİZMASI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2018/565966 

1) İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş YHT İşletme Müdürlüğü 

Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No:10 Ankara Gar 

Binası Ulus Altındağ / ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71676  - 0312324 63 38 

c) Elektronik Posta Adresi : yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr 

2) İhale konusu malların adı ve miktarları : 

Kapak mekanizması 

Ön kapak mekanizması 10 Adet 

Ön burun fiber 

Ön burun çerçeve 30 Adet 

Ön burun alt kapak 20 Adet 

Ön burun üst kapak 20 Adet 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3) Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna 

03/12/2018 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4) İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğü 

İhale Büro Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No:10 Ankara Gar Binası Ulus 

Altındağ/ANKARA adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin 

kat) KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5) Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6) Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9632/1-1 
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1 ADET ELEKTRON IŞINI ERGİTMELİ TOZ YATAKLI METAL 

EKLEMELİ İMALAT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Elektron Işını Ergitmeli Toz Yataklı Metal eklemeli İmalat Sistemi alımı işi, 4734 sayılı 

Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi 

uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2018/573267 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

  Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Elektron Işını Ergitmeli Toz Yataklı Metal 

eklemeli İmalat Sistemi Alımı 

b) Teslim yeri : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Tusaş Kazan 

Meslek Yüksekokulu) 

c) Teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin 

tamamı 100(Yüz) takvim günü içinde CIP/Ankara 

gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden 

Gazi Üniversitesi Tusaş Kazan Meslek Yüksekokuluna 

nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 10.12.2018 Pazartesi günü, saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir. 

4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 

4.2.5.1. Teknik Şartnamenin 2.maddesinde belirtilen CE belgesi verilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1. İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294 - 06100001 

ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 100. - Türk Lirası yatırılarak 

alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler 10.12.2018 Pazartesi günü, saat: 14:00 ‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 9689/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

ELDİVENLİ KUTU (GLOVE BOX) SİSTEMİ alımı, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19 uncu maddesi uyarınca belli 

istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği 

tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2018 / 565235 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/İZMİR 

b) Telefon ve belgegeçer numarası : 232 311 3534 - 4268 - 4347 - 4274/232 311 43 22 

c) Elektronik posta adresi : bapege@gmail.com 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuvar 

Cihazları Alımı - 1 SET 

b) Teslim yeri : Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/ 

İZMİR 

c) Teslim tarihi : 180 takvim günüdür.  

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü İhale Salonu 

b) Tarihi ve saati : 26/11/2018 Pazartesi 10:00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

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

belge, 

g) Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde, 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek 

üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Adayın 750.000.-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 

gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya 

yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması 

zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.3.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 
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b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.4.1. Teknik şartnamede yazılı hususlar geçerlidir. 

4.4.2. Adayların, teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik başvuru 

dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak 

şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı 

teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 

yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 

işaretlenmiş olacaktır. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.5.1. Adayın ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde; 

900.000.-TRY tutarından az olmamak üzere bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında 

gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya 

teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur.  

4.5.2. Kamu Kuruluşları ve Özel Sektöre bağlı Araştırma Merkezlerinde Eldivenli Kutu 

Sistemi (Glove Box System) İşi veya buna benzer işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

100.-TRY ve ihale dokümanı 100.-TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ege 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 

üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname 

eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 9603/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 9341/1-1 

—— • —— 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 9696/1-1 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Mühendislik, İletişim, 

Sağlık Bilimleri ve Eğitim Fakülteleri’ne aşağıda belirtilen Bölüm, Program ve 

Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent ve 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama 
ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 
Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 
 

Fakültesi/ 

Yüksek 

Okulu 

Bölüm/ 

Program Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Mühendislik 
Makine 

Mühendisliği 
Mekanik Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Makine 

Mühendisliği Anabilim 

Dalında almış olmak, 

Mekanik alanında 

çalışmalar yapmış 

olmak. 

İletişim Gazetecilik 
Genel 

Gazetecilik 
Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Gazetecilik 

ve Medya Anabilim 

Dalında almış olmak, bu 

alanda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 
Hemşirelik 

Hemşirelik 

Esasları 
Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Hemşirelik 

Esasları ve Yönetimi 

Anabilim Dalında almış 

olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış 

olmak. 

Eğitim 
Eğitim 

Bilimleri 

Eğitim 

Programları ve 

Öğretim 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Eğitim 

Programları ve Öğretim 

Anabilim Dalında almış 

olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık 

Anabilim Dalında almış 

olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

 9698/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

Belediye Meclisimizin 02.07.2018 tarih ve 327 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen, 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.10.2018 tarih ve 1705 sayılı kararı ile onanan 

“Etimesgut İlçesi, Yapracık Mahallesi, 3 ada 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği” 12.11.2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9670/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama

ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Yönetmeliği
–– Üsküdar Üniversitesi Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma

Merkezi (YAZAMER) Yönetmeliği
–– Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama

Merkezi 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

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.


