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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Bilim Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ DİYABET UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilim Üniversitesi Diyabet Uygu-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan İstanbul Bilim Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İstanbul Bilim Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörünü,
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e) Senato: İstanbul Bilim Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: İstanbul Bilim Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye’de diyabete bağlı organ hasarlarını kontrol altına almak amacıyla moleküler

ve genetik düzeyde çalışma ve araştırmalar yapmak.
b) Yeni tedavi programlarını yaşama geçirmek.
c) Langerhans adacık transplantasyonu ve kök hücre çalışmalarını yürütmek, bu pren-

sipler doğrultusunda konu ile ilgili tüm bilim alanlarını bir araya getirerek diyabet konusunda
gerek klinik gerekse temel bilimler alanında yapılan araştırmaları ve uygulamaları koordineli
olarak yürütmek ve çok disiplinli bir mükemmeliyet merkezi oluşturmak ve geliştirilmesine
katkıda bulunmak.

ç) Araştırma projeleri oluşturmak ve hayata geçirmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Diyabet alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla her türlü bilimsel işbirliği, araş-

tırma ve faaliyeti yürütebilecek bir genel alan oluşturmak, Üniversitede bu konuda çalışan tüm
birimleri kapsayan çok disiplinli koordinasyon ve ortak çalışma disiplinini geliştirmek.

b) Diyabet alanında ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerine devam etmek,
yeni projeler üretmek, yürütmek, SCI (science citation index) kapsamında yer alan dergilerde
bilimsel yayınlara dönüştürmek, çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, diyabet konusunda
klinik ve temel bilimler alanında diğer özel ve kamu kurum-kuruluşları ile Merkez Yönetim
Kurulunun kararları doğrultusunda çalışmalar yapmak, çalışmalara katılmak.

c) Deneysel ve klinik langerhans adacık izolasyonu, kültürü ve transplantasyonu ile il-
gili çalışmalar yapmak ve bu programı yaşama geçirmek.

ç) Diyabetin radikal tedavisi amacıyla kök hücre laboratuarı kurmak ve çalışmaları yü-
rütmek.

d) Çok disiplinli bir mükemmeliyet merkezi için uluslararası kuruluşlarca belirlenen
gerekli fiziki ve teknik şartları tamamlamak ve diyabet alanında bu kuruluşların mükemmeliyet
merkezleri arasında yer alması ve son teknolojik araç ve gerecin Merkeze kazandırılması için
gerekli çalışmaları yapmak.

e) Merkez bünyesinde diyabet alanında hizmet veren birimlere ve sağlık görevlilerine
sürekli eğitim sağlamak, kurslar, paneller, seminerler düzenlemek ve verilme koşulları Mer-
kezin teklifiyle Senato tarafından belirlenmek üzere katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri
belgeler vermek, eğitime yönelik el kitapları hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Merkez Yönetim Kurulu.
c) Merkez Danışma Kurulu.
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Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri ara-

sından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendi-
rilebilir. Merkez Müdürü; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanlarında çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi Merkez
müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün
görevi başında olmadığı zamanlarda yerine Merkez Müdürünün belirleyeceği yardımcılarından
birisi vekalet eder.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez 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 Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Merkez Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ile

Üniversite öğretim üyeleri arasından altı üye olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen
toplam dokuz kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev
süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin kalan süresini
tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Mü-
dürünün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy
çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez 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.

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 rapor hakkında görüş bildirmek.

ç) Eğitim programları düzenlemek ve bu programlar sonunda katılım belgesi, başarı
belgesi ve benzeri belgeleri vermek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Merkez Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek

Üniversite öğretim elemanları arasından veya istekleri halinde diğer kamu kurum ve kuruluşları
ile özel sektörden en az on, en çok otuz kişiyi Rektöre Merkez Danışma Kurulu üyesi olarak
önerir. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler ye-
niden Merkez Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi
sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir. Gerektiğinde konu ile ilgili bilgi,
beceri ve deneyim sahibi kişiler Merkez Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez
toplanır ve toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.
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(3) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunmak ve istişari nitelikte

görüş bildirmek.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.
c) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından gö-
revlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
—— • ——

İstanbul Gedik Üniversitesinden:
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı olarak

kurulan İstanbul Gedik Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şek-
line ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların 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) Akademik danışman: İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim elemanlarını,
b) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
c) Koordinatör: İstanbul Gedik Üniversitesi Engelli Öğrenciler Koordinatörünü,
ç) Merkez: İstanbul Gedik Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
d) Müdür: Merkez Müdürünü,
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e) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
f) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; toplumda engellilik konusunda farkındalık ve bi-

linç geliştirmek, hak temelli eğitim ve hizmet modelleri geliştirmek, disiplinler arası bir yak-
laşımla araştırmalar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve işbirliklerini geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversitede engellilik konusunda farkındalık ve bilinç oluşturarak engelli kişiler

için kabul edici ve destekleyici bir çevre oluşturmak.
b) Üniversitenin eğitim ve fiziki alt yapısını, engelli bireylerin tüm Üniversite faaliyet-

lerine tam ve etkili katılımlarına uygun hale getirmek.
c) Engellilik alanında farklı disiplinlerde çalışmalar yapan bilim insanlarını bir araya

getirerek geniş bir iletişim ağı oluşturmak, ortak araştırmalar ve projeler geliştirmek.
ç) Engellilik alanında hak ihlallerini izlemek, raporlamak, nedenleri ve önlenmesi ko-

nusunda disiplinler arası çalışma yapmak ve bu çalışma sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara
göndermek.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi ağına katılmak ve bilgi ağı oluş-
turmak.

e) Engelli haklarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması konularında politika oluşturulmasına
destek vermek ve kamuoyu oluşturmak.

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla engellilik alanında
işbirliği gerçekleştirmek ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

g) Ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, çalıştay ve konferans
gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.

ğ) Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak.
h) Eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve önlisans, lisans ve lisansüstü programlara aka-

demik destek vermek ve ortak çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür
yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda
ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini ha-

zırlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve

kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
f) Merkezin idari işlerini yürütmek.
g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Koordinatör ile Mer-

kezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından
önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az iki ayda bir top-
lanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

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

sağlamak.
b) Engellilik alanında araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık ve yayım konularındaki

talepleri değerlendirip karara bağlamak.
c) Merkezin yapacağı akademik çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyet-

lerini belirlemek, uygulamaya koymak.
ç) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik

personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt

içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.
e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporuna görüş bildirmek.
f) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç halinde alt çalışma grupları oluşturmak,

Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görev-
lendirilen en fazla on beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete ica-
bet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek,

tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Ulusal ve uluslararası üyelik
MADDE 15 – (1) Merkez, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile ülke için-

deki kuruluşlara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kendi alanındaki diğer uluslararası kuru-
luşlara üye olabilir.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan veya

diğer yollardan temin edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis
edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
—— • ——

İstanbul Gedik Üniversitesinden:
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi Türkçe Öğretimi

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygu-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (İGÜN-TÖMER): İstanbul Gedik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yurt içi veya yurt dışından gelen, Türkçe öğrenmek isteyen yabancı uyruklu öğren-

cilere Türkçe öğretmek.
b) Dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek Türkçenin etkin, verimli,

yenilikçi ve çağdaş bir ortamda öğrenilmesini sağlamak.
c) Türkçe öğretiminin yanı sıra, alan uzmanlarının Türk dili, tarihi ve kültürü ile ilgili

gerçekleştireceği araştırma, uygulama ve yayın etkinlikleri için etkin bir zemin oluşturmak ve
bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak.

ç) Üretmeye odaklanan, araştırma ve uygulamaya yönelen bir yapılanmaya sahip olmak.
d) Türk topluluklarının, farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eser-

lerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak,

bunların sonucuna göre öğrencilere öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek.
b) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya

yönelik programlar düzenlemek; Türkiye dışındaki ülkelerde çalışmalarını sürdüren Türkoloji
(Türk Dili ve Edebiyatı) bölümlerinin Türkçe hazırlık sınıflarına hazırlık eğitimi vermek.

c) Talep halinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuş-
ma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile bel-
gelemek.

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ama-
cıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek.

d) Türkiye’ye gelemeyen ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere uzaktan eğitim ver-
mek suretiyle (internet ve benzeri yollarla) Türkiye Türkçesi öğretmek.

e) Yurtdışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere
Türkçe öğretmek.

f) Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler
üretmek.

g) Türk dilinin halen konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve
ortak çalışmalar yapmak.

ğ) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları
uygulamak.

h) Türk dilinin kollarından birini konuşan ülkelerin bilim insanları ile ortak iletişim dili
konusunu tartışmak.

ı) Türk dilinin bütün kollarının öğrenilmesine yönelik programlar düzenlemek.
i) Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini yürütmek.
j) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye; daha doğru

ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.
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k) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi; mevcut ve gelecekte karşılaşabile-
ceği sorunları konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu sorunlara
öneriler getirmek.

l) Dilin en önemli kültür taşıyıcılarından biri olması özelliğinden hareketle, Türk dilinin
öğretilmesi çalışmalarında Türk kültürünün tanıtılması hususunun değerlendirilmesini sağlamak.

m) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları
ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları 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 buluna-
mayacağı 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 ve Danışma kurullarına 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 sağlamak.
h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(3) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün teklifi üzerine Rektör ta-

rafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Koordinatör ile Mer-

kezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından
önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
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b) Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında araştırma, eğitim, uygulama, danışman-
lık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

c) Merkezin yapacağı akademik çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faa-
liyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak.

ç) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik
personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

e) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporuna görüş bildirmek.
f) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç halinde alt çalışma grupları oluşturmak,

Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile is-
tekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve ku-
ruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en fazla yedi üyeden
oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

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

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

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

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında öneri-

lerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (TAGSEM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör-

lüğüne bağlı olarak kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezinin (TAGSEM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yöne-
tim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin (TAGSEM) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-
lışma 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 bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Merkez (TAGSEM): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,
e) TAGSEM Sekreteri: Merkezin sekreterini,
f) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ulusal ve uluslararası bağlamda ya da kendi ülkele-

rinde üniversiteye devam edememiş veya etmekte olan kişilere beceri, uzmanlık ve meslek ka-
zandırmak; üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından mezun olmuş kişilere
de güncelleşmeyi ve yenilenmeyi sağlayacak eğitimler ve sertifika programları sunmak, ayrıca
kurumların ve bireylerin gereksinimlerine göre özel eğitim programları hazırlamak ve sunmak,
alanında uzman ulusal ve uluslararası kurum, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
yapmak; bu alanlarda belirtilmiş faaliyetleri gerçekleştirmek üzere eğitim, uygulama ve araş-
tırma imkanları sağlamaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) TAGSEM, 5 inci maddede belirtilen amaca yönelik olarak aşağıdaki

faaliyetleri gerçekleştirir:
a) Sertifika programları.
b) Dil öğrenim programları.
c) Şirketler için kurumsal ve bireysel gelişim ve danışmanlık hizmetleri.
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ç) Proje çalışmaları ve eğitimleri düzenlemek.
d) Genel amaca yönelik eğitimler vermek.
e) Uluslararası işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası alanlarda öğrenci yetiştirme ve

eğitim verme faaliyetleri yapmak.
f) Çevrimiçi (on-line) programlar (e-learning) hazırlamak, sunmak ve talep eden kurum

ve kuruluşlara alt yapı ve diğer destek hizmetleri sağlamak.
g) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici,

ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısını oluşturacak programlar geliş-
tirmek, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, resim, müzik, ağaç-
landırma çalışmaları, zararlı alışkanlıklarla savaş, girişimcilik, inovasyon ve benzeri konularda
Üniversite içinde ve dışında aktif grup çalışmaları yapmak.

ğ) Her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,
kurs, eğitim ve sertifika programlarını gerektiğinde uzaktan eğitim biçiminde vermek, Üniver-
sitede uzaktan eğitimin altyapısının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve
bu amaçla benzeri merkezlerle işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak.

h) Engelli çocuk ve yetişkin bireylere yerinde ve uzaktan eğitim programları ve kişisel
beceri geliştirme programları sunmak.

ı) Çiftçiler, kooperatifler, çiftlikler ve tarımla ilgili kuruşlara yönelik yayım, bilgilen-
dirme, güncel teknolojilerle tanıştırma amaçlı yerinde ve uzaktan eğitim ve danışmanlık faali-
yetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Üniver-

site Rektörünün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev
süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi
müdür yardımcısı olarak Rektörün onayı ile görevlendirir. Müdür görevi başında olmadığı za-
man müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür
görevlendirilir. Müdür yardımcıları Merkez Yönetim Kuruluna katılabilirler, ancak oy kulla-
namazlar.

(3) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona
erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezi amacı doğrultusunda yönetmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
ç) Merkez faaliyetlerine ilişkin gerekli planları hazırlamak, programların yürütülmesi

ve koordinasyonunu sağlamak.
d) Merkez faaliyetlerini üst yönetime düzenli olarak raporlamak.
e) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Müdürün başkanlığında Üniversitenin öğretim üye-

leri arasından Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyetin onayladığı beş kişiden oluşur. Üyelerin
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görev süresi iki yıldır. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu
merkez Müdürü başkanlığında ayda en az bir kez toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) 5 inci maddede yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda

yapılacak olan faaliyetlerin yönlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Bu faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından Üniversite öğretim üyeleri ara-
sından geçici ve/veya sürekli çalışma grupları/komisyonları ve Danışma Kurulu oluşturulabilir.
Bu çalışmalarda yer almak fahri bir görevdir.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerileri doğrultu-

sunda Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından Üniversite içi ve dışından merkezin ça-
lışma amacına yönelik faaliyet gösteren kişiler arasından iki yıl süreyle görevlendirilen en fazla
yedi kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, ulusal ve uluslararası alanda üniversite, sanayi, tarım sektörü ve
çiftçi kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek; sanayi, tarımsal ve gıda üretim kuruluşlarının
yapısal sorunlarını ve ihtiyaç duyulan personel niteliklerini belirlemek; istihdam piyasasına
yönelik değerlendirme ve önerilerini almak amacı ile faaliyet gösteren yöneticilerin ve/veya
işletme sahiplerinin katılacağı karma kuruldur. Kurulun çalışma usulleri yönerge ile belirlenir.

(3) Kurul üç ayda bir kez Merkez Müdürü başkanlığında toplanır. Kurul toplantılarına
Rektör/Rektör Yardımcısı da başkanlık edebilir. Kurul, Merkez tarafından verilecek olan hiz-
metlerin ihtiyaç analizlerini, değerlendirilmesini ve sürdürülebilirliklerini tartışır, yine sunulan
hizmetlerin pazarlanması ve geliştirilmesi ile ilgili tavsiye niteliğindeki raporların hazırlanma-
sından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez (TAGSEM) sekreteri ve görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez Sekreteri, Üniversite personeli arasından Müdürün teklifi

ve Rektörün onayı ile iki yıllığına görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde sekreterin
görevi de sona erer. TAGSEM sekreteri 5 inci maddede yer alan amaçların gerçekleştirilmesi
için gerekli tüm işlemlerin etkin olarak yürütülmesinden Merkez Müdürüne karşı sorumludur.
Merkez sekreteri Yönetim ve Danışma Kurulu toplantılarında Raportörlük yapar.

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektörlük tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Gelirler
MADDE 15 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerden elde

edilecek her türlü gelir Üniversite hesaplarına aktarılır. Bu gelirlerden Üniversite Yönetim Ku-
rulunun önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenecek oran ve şekillerde, faaliyetlere katkı
sağlayan personele ödeme yapılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EROL GÜNGÖR TÜRK DİASPORASI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Erol Güngör

Türk Diasporası Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Erol Güngör Türk

Diasporası Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Erol Güngör Türk Diasporası Uygulama

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden, Türk Diasporasına sosyal ve kültürel bağ-

larla bağlı soydaş, akraba veya vatandaşların, sosyal ve hukuki durumlarını incelemek.
b) Yurt dışında yaşayan Türkiye kökenlilerin karşılaştığı hak ihlallerine yönelik geliş-

melerin diğer azınlıkların elde ettikleriyle karşılaştırılarak ve yıl yıl takip edilerek raporlan-
masını sağlamak.

c) Politika geliştirme ve uygulamaya yönelik çalışmalarda kullanılabilecek referans ni-
teliğinde kaynak veri oluşturmak.

ç) Türk Diasporası üzerine çalışmalar yürütebilecek akademisyenler ve uzmanlar ye-
tiştirmek.

d) Türk Diasporasını konu alan akademik incelemelerde bulunmak ve etkinlikler dü-
zenlemek.
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e) Yurt dışında yaşayan soydaş, akraba ve vatandaşların durumunu doğrudan gözlem-
leyebilmek için ilgili ülkelerde anket ve istatistiksel çalışmalar yürütmek.

f) İlgili ülkelerde medya yayınlarını takip etmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:
a) Türk Diasporasında insan haklarına ilişkin araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bu-

lunmak, araştırma ve inceleme çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.
b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları organize et-

mek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.
c) Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve diğer akademik birimler

ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak.
ç) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapmış Üniversite

öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, en çok iki müdür yardımcısını doğrudan görevlendirir ve Rektörün bilgisine
sunar. Müdür görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Gö-
reve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

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

lirlemek ve bu kurullara başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak ve Merkezi yönetmek.
ç) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen yönetim kurulu üyelerinin gö-

revden ayrılmaları halinde, takip eden on beş gün içerisinde, Rektöre her bir üyelik için iki
aday önermek.

d) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, araştırma gruplarının ve idari personelin dü-
zenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın ça-
lışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Araştırma ve inceleme projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirlemek ve gö-
revlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üni-

versite öğretim üyesi, araştırma görevlisi, uzman ve öğretim görevlilerinden Müdürün önere-
ceği dört kişi arasından Rektörün görevlendirdiği iki üye ile Müdür ve müdür yardımcıları ol-
mak üzere toplam beş üyeden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Altı aydan fazla süreyle yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri
görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun çağ-
rısı üzerine toplanır. Kurulun toplantı yeter sayısı, üyelerinin salt çoğunluğudur ve Kurul top-
lantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

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

narak aşağıdaki görevleri yapar:
a) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları konusunda ka-

rarlar almak.
b) Merkez birimlerinin ve araştırma gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen

kararlar almak ve bunların personel ve yöneticilerini belirlemek.
c) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında ve bunlarla Merkez arasında

işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek.
ç) Müdürün geçmiş yıla ilişkin hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek

ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki

yılın çalışma programını hazırlamak.
e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

saptamak.
f) Merkezin düzenleyeceği eğitim-öğretim programlarına katılanlara verilecek belgeler

konusundaki ilkeleri belirlemek ve Senatoya sunmak.
g) Müdürün gündeme aldığı diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma konuları doğrultusunda çalış-

malar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı öngörülen, Üniversite, diğer
üniversiteler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve ilgili bireylerden üç yıllığına görevlendirilen, en
fazla on üyeden oluşan bir Kuruldur. Kurul üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün
onayıyla belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının
yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağan-
üstü toplantıya çağırır. Danışma Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili aka-
demik birimlere gönderilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
c) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan akademik ve uygulama bilgi, dene-

yim ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
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Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK, SAĞLIK VE ÇEVRE

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  Necmettin Erbakan Üniversitesi Güvenlik,

Sağlık  ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  Necmettin Erbakan Üniversitesi Güvenlik, Sağlık

ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına ve yönetim organlarının 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) Merkez (GSÇ-UYARMER): Necmettin Erbakan Üniversitesi Güvenlik, Sağlık ve

Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak güvenlik,

sağlık ve çevre konularında bilimsel araştırmalar yapmak, işyerlerinde insan hatalarından kay-
naklı kazaların önlenmesine yönelik bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bilimsel top-
lantılar düzenlemek, konuyla ilgili yayınlar yapmak ve bu konuda araştırma yapan bilim in-
sanları ve öğrencilere destek olmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Güvenlik, sağlık ve çevre konularında bilimsel ve teknik araştırmaları planlamak,

bu konuda gerekli imkânları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.
b) Necmettin Erbakan Üniversitesi bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulun-

mak.
c) Üretimde verimliliği arttırmaya yönelik işyeri güvenliği, toplumsal sağlık ve sağlıklı

çevre konularında kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırma ve uygulamalar yapmak.
ç) Necmettin Erbakan Üniversitesi bölümlerinde yürütülen programların amaçladığı

mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici eğitimler vermek.
d) Yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmek, toplumsal farkındalığı artırmak üzere

kurslar, seminerler, paneller, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, şuralar ve çalıştaylar dü-
zenlemek ve yürütmek, bilimsel ve teknik araştırmaların sonuçlarını ve ürünlerini görsel, basılı
açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar çıkarmak veya elektronik or-
tamda paylaşmak ve sergiler düzenlemek.

e) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve özel teşekkülle güvenlik, sağlık ve çevre konu ya
da konularıyla ilgili ortak projeler yapmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalama, laboratuvar tetkikleri yapma ve
benzeri hizmetlerde bulunmak.

g) Farklı birimlerden gelebilecek ortak faaliyet önerilerinin yürütülmesinde bütünleş-
tirici rol oynamak ve disiplinler arası koordinasyonu sağlayarak araştırmaların daha sağlıklı
ve hızlı gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

ğ) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katı-
lımcılara katılım belgesi ve benzeri belgeler vermek.

h)Yurt içi ve yurt dışı bu tür faaliyetler gösteren merkezlerle işbirliği yaparak projeler
ve yayınlar yapmak.

ı) Yaşam boyu öğrenme kapsamında Rektörlük veya Yönetim Kurulu tarafından öne-
rilen ya da kararlaştırılan diğer faaliyetleri yürütmek.

i) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
birimler oluşturmak; merkez faaliyetleri ile ilgili merkezin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hız-
landırıcı nitelikte arşiv, veri tabanı, internet sitesi kurmak veya kurdurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi
temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak için, Üniversitedeki öğretim ele-
manları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
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sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde, müdür yardımcılarından birisi, Müdüre
vekâlet eder. Vekâletin süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının
da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin kısa ve uzun vadeli hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun

görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak ve uygulamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektöre sunmak.
ç) Merkez bünyesinde araştırma ve proje çalışma grupları kurmak ve bu grupların faa-

liyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, merkezin amacına yö-

nelik projeler yapmak ve yardım sağlamak.
e) Merkezin, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
f) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık raporları Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğre-

tim elemanları arasından Müdürün önereceği sekiz aday arasından Rektör tarafından görev-
lendirilecek dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
ç) Merkezin personel ihtiyacını 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 Rektör tarafından görevlendirilecek 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 Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygula-
nır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzaktan

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, faaliyet alanlarına, yönetimin organ-
larına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı olarak ku-

rulan Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (NUZEM): Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkez Müdürünü,
c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Görevleri

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Necmettin Erbakan Üniversitesinde yürütülecek olan uzaktan eğitim faaliyetlerinin

günümüz ihtiyaç ve yeniliklerine paralel olarak teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli or-
tam imkânlarının da kullanılmasıyla en etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda e-öğrenme temelli
ders ve ders programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile
desteklemek.

c) Üniversitede uzaktan eğitime ilişkin etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi için her türlü
idari, teknik ve akademik tedbirleri almak, uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim-yönetim sis-
temi yazılımının sorunsuz biçimde çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek,
Merkez için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca
göre güncellemek, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yap-
mak.

ç) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği
artırmak ve bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, üniversiteler arasında, ulusal
ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı ko-
laylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı
olmak.
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d) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyar-
layarak bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmelerine katkıda bulunmak.

e) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için
internet tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak.

f) Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan
eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin
verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek.

Merkezin görevleri
MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:
a) Üniversitedeki uzaktan eğitim programları kapsamında yürütülen ön lisans, lisans

tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitiminin yanı sıra ders, kurs, seminer, konferans, sertifika
programı gibi eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek ve Senatonun onayına
sunmak.

b) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim
kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri eğitim programları planlamak, teknik,
akademik ve idari anlamda destek vermek.

c) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika
programlarının standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, gerekli eğitimlerin ve-
rilmesini sağlamak, uzaktan eğitim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak.

ç) Amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojile-
rinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin
tüm teknik işleri yürütmek.

d) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sağlamak, Üniversite içi ve Üniversite
dışı projelerde ihtiyaç duyulan e-eğitim yazılım ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları
yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonları sağlamak.

e) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak ülkenin kal-
kınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygın-
laştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalara katkı sağlamak.

f) Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek ders, se-
miner, konferans ve sertifika programlarına yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin
hayata geçirilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

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

üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı
aydan fazla süre ile görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve aynı yön-
tem ile yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde
yerine Müdür yardımcılarından birisi, bulunmadığı takdirde ise Yönetim Kurulu üyelerinin en
kıdemli olanından başlamak üzere vekâlet eder. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alı-
nabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcıları; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi
ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak
üzere, iş hacmine göre en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak teklif edebilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri aşağıdaki gibidir:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin olarak ilgili bölüm ve birimlerle eş gü-

dümü sağlamak.
d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, kurula başkanlık etmek ve alınan kararları

uygulamak.
e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim

Kurulununda görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe

sunmak.
g) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1)Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Di-

ğer üyeler; Rektörün Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendireceği
akademisyenlerden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin her-
hangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendi-
rilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda
en az dört kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün
oyu çift sayılır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz olarak katılmayan üyenin
üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Senato tarafından açılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü uzaktan eği-

tim programlarını uygulamak.
ç) Çeşitli alanlarda düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim veya mesleki bilgi-beceri prog-

ramlarını, diploma ve sertifika programlarını uygulamak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile koordinasyonu sağlamak.

d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.
e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
f) Bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleriyle il-

gili tavsiye kararları almak.
g) Programda yer alacak içeriklerle ilgili uluslararası standartları takip etmek ve gözden

geçirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak ve program içeriklerinin
güncelleştirilmesiyle ilgili kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından
görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9995 

—— • —— 

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9989 

—— • —— 

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9990 
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9994 

—— • —— 

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9996 

—— • —— 

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9997 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TH70/34 BAĞ DEMİRİ YAN KEMERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  : TH70/34 bağ demiri yan kemeri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir.     

 

İhale kayıt numarası  : 2018 / 603761 

Dosya no  : 1826092 

1-İDARENİN :  

a) Adres                                                    : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 

                                                67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası                     : Tel     : 0.372  252 40 00 ( 70 Hat) 

Faks  :  0.372  251 19 00 

c) Elektronik posta adresi                           :  

2- İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı   : TH70/34 bağ demiri yan kemeri: 1000 adet 

 

b) Teslim yeri                        : Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahası.  

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi                      : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 

3)İHALENİN   

a) Yapılacağı yer                                           : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Satınalma Dairesi Başkanlığı        

Bülent Ecevit Caddesi No:125               

                                   ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati                                             : 10.12.2018 Pazartesi günü saat : 15:00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b)-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c)-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d)-Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f)-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g)-İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler;  

4.2.1- .------------- 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 

fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak genel toplamda en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 150.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 10.12.2018 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.   

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10184/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK EXPROOF ELEKTRİK MOTORU ALIMI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0 372 252 40 00 (70 hat) / Fax:0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu işin nev’i 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Exproof Elektrik Motoru Alımı, 1 kalem (4 adet) 

b) Teslim yeri : Yerli Yükleniciler için: TTK Kozlu Taşkömürü 

İşletme Müessesesidir. 

 : Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 

teslim limanı. 

c) Teslim tarihi : Siparişi takiben 180 takvim gününde teslimat 

yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 09/01/2019 Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya no : 950-TTK/E-190 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: Teknik Şartname cevaplarına ek olarak; 

Teklif edilecek malzemeler için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve 

ihale tarihi itibariyle geçerli; 

- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB 

ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve, 

- AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle 

birlikte verilecektir. 

1- Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; 

ATEX sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir 

kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QAN veya sertifika 

düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Sertifikaların halen geçerli olduğunun, 

düzenleyen kuruluşun resmi web adresinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren 

ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu 

ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak kabul edilecektir. 

2- Teklif dosyasında yer alacak sertifikalar ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari 

Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş 

olması halinde, İdari Şartname 7.3.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. 

Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 maddesine uygun olarak 

sunulacaktır. 

3- Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir. 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olup Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 

her bir kaleminde %10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Fiyat avantajından 

yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca 

düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 

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

8 - Teklifler 09/01/2019 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 
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10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10051/1-1 

—— • —— 

500 GR KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 8.000.000 adet 500 gr Kamelya Çay Poşeti %20 artar-

azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık 

İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.12.2018 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  10050/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

İzmir 5. İcra Müdürlüğünün 1998/4672 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 10167/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul Anadolu 1. Tüketici Mahkemesinin 2016/1057 Esas sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 10168/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Mersin 6. İcra Müdürlüğünün 2000/3072 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Zıyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 10169/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Trabzon 2. İş Mahkemesinin 2017/188 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 

Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 10170/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Malatya İcra Müdürlüğünün 2016/74055 Esas (Malatya kapatılan 3. İcra Müdürlüğünün 

2008/147 Esas) sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, 

Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar 

Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için 

uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân 

olunur. 10196/1-1 
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

 
 10194/1-1 
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili 

maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır. 

1) İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmi Gazete tarihinden itibaren ilgili Fakülte 

Dekanlığına, on beş gün içerisinde yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

2) Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim 

Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve 

Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme 

İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları, Profesör 

adaylarının dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent 

adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) 

örneklerini 6 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının dilekçelerine 

özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı 

ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için; Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 

Beyoğlu/İstanbul ve Küçükyalı Yerleşkesi için; Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840, 

İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

FAKÜLTE BÖLÜM / ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADET 

İşletme Fakültesi İktisat (İngilizce)   

 (Doçentliğini Mikro İktisat alanında almış olmak. Sanayi İktisadı, Rekabet 

Ekonomisi ve Enerji Ekonomisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak). Prof. Dr. 1 

    

 Havacılık Yönetim 

(Doçentliğini Ekonometri alanında almış olmak. Panel veri ekonometrisi, 

uygulamalı ekonometri alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).i Doç. Dr. 1 

    

 Havacılık Yönetimi   

 (Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak. Havacılık ekonomisi, 

havacılık finansı alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak). Doç. Dr. 1 

    

 Uluslararası Ticaret (%30 İngilizce)   

 (İşletme Bölümü Mezunu olmak, Muhasebe ve Denetim alanında doktora 

yapmış olmak, Lisans ya da Yüksek Lisans düzeyinde ders vermiş olmak, 

Finansal Kuruluşlar ve  İç kontrol alanında yayın yapmış olmak). Dr. Öğr. Üyesi 1 

    

İnsan ve Toplum     

Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce)   

 (Uluslararası ilişkiler alanında Soğuk Savaş döneminde Türkiye-Rusya 

ilişkileri ve  

Kıbrıs konularında çalışmalarda bulunmuş olmak ve Türk dış politikası 

konusunda lisans ve yüksek lisans düzeyinde ders vermiş olmak). Dr. Öğr. Üyesi 1 

    

http://www.ticaret.edu.tr/
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İletişim Fakültesi Medya ve İletişim (%30 İngilizce)   

 (İletişim çalışmaları bilim alanında üniversite doçenti unvanı almış olmak. 

Çevre ve iletişim, siberzorbalık, medya okuryazarlığı ve alımlama 

konularında akademik yayınlar yapmış olmak. Medya okuryazarlığı, iletişim 

ve edebiyat, yeni medya ve toplum, iletişim etiği ve iletişim sosyolojisi 

adlarıyla Türkçe ve İngilizce dersler vermek). Prof. Dr. 1 

    

 Medya ve İletişim (%30 İngilizce)   

 (Basın ve Yayın Bölümü mezunu olmak, görsel tasarım, işleme ve 

düzenleme programlarını (Gras Valley Edius, Adobe: Premiere, After Effects, 

Photoshop Lightroom, Davinci Resolve), televizyon rejisi programlarını 

(Magicsoft Playout, Airbox Playout) iyi derecede bilmek ve kamera 

operatörlüğünü profesyonel derecede yapmış olmak. Televizyon 

programlarında ( Haber, tartışma, müzik-eğlence, kültür sanat) yönetmenlik 

ve muhabirlik gibi alanlarda en az beş yıl çalışmış olmak). Dr. Öğr. Üyesi 1 

    

 Medya ve İletişim (%30 İngilizce)   

 (Uluslararası gazetecilik deneyimi olmak. Yurt dışında faaliyet gösteren Türk 

basın organları üzerinde çalışmış olmak. Masaüstü yayıncılık alanında 

tecrübe sahibi olmak ve ders vermiş olmak). Prof. Dr. 1 

    

Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku   

 (Devletler hukuku alanında yurt dışı tecrübeye sahip olmak. Avrupa Birliği 

Hukuku, terör, global ve 

bölgesel güvenlik üzerine çalışmalar yapmış olmak). Dr. Öğr. Üyesi 1 

 

 Ticaret Hukuku   

 (Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Doktorasını Özel  Hukuk alanında 

tamamlamış olmak. Ticaret Hukuku alanında doçent unvanına sahip olmak 

ve bu alanda yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü düzeyinde en 

az beş yıl öğretim üyesi olarak ders vermiş olmak. Çok iyi derecede Almanca 

bilmek, Ticaret Hukuku alanında uluslararası yayınlar yapmış olmak. Hukuk 

Fakültesinin yayın kapasitesini arttırıcı bilimsel yayın sahibi olmak). Prof. Dr. 1 

 

 

 

 

    

Mimarlık ve Tasarım     

Fakültesi Mimarlık   

 (Mimarlık, Mimarlık Tasarımı bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. 

Yüksek lisansını tamamlamış ve doktorasını mimari tasarım veya şehir 

planlama alanında tamamlamış olmak). Dr. Öğr. Üyesi 1 

 

    

 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%30 İngilizce) 

(Lisansını Mimarlık alanında yapmış olmak. Doktorasını yapı fiziği alanında 

tamamlamış olmak). Dr. Öğr. Üyesi 1 

 

 10204/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10065/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 10064/1-1 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 25 Kasım 2018 – Sayı : 30606 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Bilim Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi (TAGSEM) Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Erol Güngör Türk Diasporası Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Güvenlik, Sağlık ve Çevre Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

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.


