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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI

YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım

ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME

SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/1/2015 tarihli ve 29231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman ve

Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesinde

eğitim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin genel esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygula-

nan kayıt, eğitim-öğretim, staj ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını, 

b) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını, 

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlaya-

bilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü içeren krediyi, 

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için Fakülte

Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını, 

d) Dekan: Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını, 

e) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken

çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kü-

tüphane çalışmaları, proje, stajlar, bitirme ödevi ve benzeri çalışmaları ifade eden değeri, 

f) Eğitim-Öğretim Komisyonu: Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonunu, 

g) Fakülte: Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesini, 

ğ) Fakülte Kurulu: Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulunu, 

h) Fakülte Yönetim Kurulu: Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kuru-

lunu, 

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

i) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü, 

j) Rektörlük: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünü, 

k) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu, 

l) Üniversite: Aksaray Üniversitesini, 

m) Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programı (VEHİP): 5. Eğitim-öğretim

yılının 10. yarıyılında uygulanan programını, 

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                13 Mayıs 2019 – Sayı : 30773



İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 5 – (1) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin, akademik takvimde belirtilen

süreler içinde ödenmesi gerekir.

(2) Belirtilen süreler içinde ilgili mevzuata göre öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini

ödemeyen ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen öğrenci o yarıyıl için

kayıt yaptıramaz. Katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından ya-

rarlanamaz. Bu öğrencinin, sağlık hizmetleri ve harcamaları Üniversite tarafından karşılanmaz,

öğrenci belgesi ve askerlik ile ilgili öğrenci durum belgesi verilmez.

(3) Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun

olamayan öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını ödemek zorundadır.

Üniversiteye ilk kayıt

MADDE 6 – (1) Üniversite ilk kayıt için; öğrenci olma hakkını kazanan adaydan Ölçme,

Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen ve Üniversite tarafından istenen

belgelerin aslı veya onaylı örneği, adli sicil belgesi ve askerlik durumuna ilişkin beyanı istenir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya e-kayıt yolu ile başvurarak kesin kayıtlarını

yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını yasal temsilcisi veya tayin edeceği

vekili aracılığı ile yaptırabilir. Belirlenen süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, öğrenci

olma hakkını kaybeder.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 7 – (1) Her öğrenciye Dekanlık tarafından bir danışman öğretim elemanı gö-

revlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile

ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin üzerinden ders ekletme sil-

dirme işlemleri akademik takvimde belirlenen sürelerde danışman onayı ile yapılır.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçe’dir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, Fakülte Ku-

rulunun önerisi üzerine, eğitim-öğretim planlarında belirtilmek suretiyle, Senato, eğitim-öğre-

tim programının yıl esasına göre düzenlenmesine veya bir dersin yıl boyu/iki yarıyıl okutul-

masına karar verebilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki

yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl, ders döneminin başlangıcı ile yarıyıl sonunda yapılan final sı-

navlarının başlaması arasındaki tarih aralığıdır. Bir yarıyıl en az on dört haftadır (VEHİP hariç).

Ara sınavlar bu sürenin dışındadır.

(3) YÖK’ün onayı ile güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu açılmasına karar

verilebilir. Yaz okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıl (on yarıyıl)’dır. Onuncu ya-

rıyıl Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programına (VEHİP) ayrılmıştır.
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Eğitim-öğretim planları

MADDE 11 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programında yer alacak derslerin yarıyıllara
dağılımı ve yapılacak değişiklikler, ilgili bölüm kurulunun önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından
düzenlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Eğitim-öğretim planlarında yapılacak değişiklik-
lerin, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Senatoya sunulması gerekir.

(2) Eğitim-öğretim planı en az 300 AKTS kredilik dersleri ve faaliyetleri kapsar.
(3) Eğitim-öğretim planı haftalık program halinde hazırlanır ve bir akademik yıl 60 AKTS,

bir yarıyıl 30 AKTS kredilik ders ve faaliyetleri kapsar (VEHİP hariç).
(4) Eğitim-öğretim planı, zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, bitirme ödevi, staj,

laboratuvar, klinik çalışma, saha uygulaması ve benzeri adlardaki diğer faaliyetleri içerir. Uy-
gulama yapılacak dersler ile hangi uygulamaların ders sayılacağı Fakülte Kurulunun önerisi
üzerine, Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Öğrencilerin her yarıyıl/yıl alacağı zorunlu ve seçmeli dersler eğitim-öğretim plan-
larında gösterilir. Mezun olunması için alınması gerekli seçmeli ders sayısı, seçmeli derslerin
hangi yarıyıl/yıllarda okutulacağı ve yapılması gerekli diğer faaliyetler eğitim-öğretim planla-
rında açıkça belirtilir.

(6) Yarıyıllara ait haftalık ders programı Dekanlık tarafından ilan edilir.
Akademik takvim 

MADDE 12 – (1) Fakültenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi,
Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek, Senatonun onayına sunularak yürürlüğe girer.

Dersler

MADDE 13 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programında zorunlu dersler, seçmeli dersler,
seminer, staj, uygulama, klinik ve laboratuvar çalışmaları yer alabilir. Fakülte Kurulu, haftalık
ders programı içinde verilen teorik dersler, uygulamalı dersler, klinik uygulamalar ve labora-
tuvar çalışmaları üzerinde düzenlemeler yapabilir ve yaz stajları planlayabilir.

(2) Derslerin AKTS kredileri belirlenirken, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çer-
çevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkin-
liklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin
yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık,
sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.
Bir AKTS kredisi, yirmi beş ilâ otuz saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde be-
lirlenir. AKTS kredileri tam sayı ile ifade edilir.

(3) Fakültede verilen dersler şunlardır:
a) Zorunlu dersler, öğrencinin mezun olabilmesi için kayıt olup, başarılı olması gereken

ve eğitim-öğretim planında yer alan derslerdir.
b) Seçmeli dersler, öğrencinin, mezun olabilmesi için eğitim-öğretim planında belirtilen

sayıda/kredide ve belirli dersler/ders grupları arasından seçerek kayıt olup, başarılı olması ge-
reken derslerdir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin seçmesi gerektiğine
Senatoca karar verilir.

c) Ön şartlı dersler, alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan ve eğitim-öğretim
planında gösterilen derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam şartının yerine
getirilmesi gereken derslerdir. Ön şartlı dersler, Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun kara-
rıyla belirlenir.
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ç) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-
keleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan birimlerdeki yabancı
dil dersleri ile Senato tarafından belirlenen dersleri ifade eder.

Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programı (VEHİP)
MADDE 14 – (1) VEHİP eğitimi, 10. yarıyılda en az 16 hafta uygulanan, Veteriner

Hekimlik mesleği ile ilgili almış oldukları teorik bilgileri tamamlama ve daha fazla uygulama
yaparak beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla verilen eğitimdir. VEHİP ile ilgili hususlar
Fakülte Kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen yönerge ile yürütülür.

Staj
MADDE 15 – (1) Sekizinci yarıyılı tamamlayan öğrencilere, Fakültenin eğitim-öğretim

planında ders ve sınav dönemlerinin dışında, Üniversite içinde, başka bir kurumda veya mesleki
çalışma alanlarında yapılan zorunlu eğitim şeklidir. Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği
şartlara uygun kendi seçtikleri yerlerde, en az yirmi iş günü olacak şekilde staj yaptırılır. 

(2) Staj başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olan öğrenciler stajı tek-
rarlamak ve başarılı olmak zorundadırlar. Staj, aynı zamanda eğitim-öğretim programında
AKTS olarak kredilendirilir. Yaz stajının değerlendirme notu dokuzuncu yarıyılda staj dersi
adı altında yer alır.

(3) Stajla ilgili hususlar Fakülte Kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından
kabul edilen yönerge ile yürütülür.

Ders kayıt
MADDE 16 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek kaydını yeniletmek,
ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır. Öğrenciler, ders kayıt işlem-
lerinin tümünden sorumlu olup, döneminde alması gereken derslerini akademik danışmanı ile
birlikte belirlerler.

(2) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıtlı oldukları yarıyıla/yıla ait zo-
runlu dersleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir. Muafiyeti Fakülte Yönetim
Kurulunca uygun görülen dersler öğrencilerin ders kaydından silinir.

(3) Önceki yıllardan kayıtlı öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen
süre içinde, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders kaydını yapar. Ders
kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(4) Katkı payını/öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmış, ancak ders kaydını be-
lirtilen tarihte yapamamış öğrenci, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günlerinde danışmanı
aracılığıyla ders kaydını yaptırabilir. Ders kaydını ekle-sil süresinde de yaptırmamış olan öğ-
renci, o yarıyıl kayıt yaptırmamış sayılır ve derslere devam edemez, sınav haklarından fayda-
lanamaz.

(5) Ders kaydını belirtilen tarihte yapamamış öğrenim süresini aşmamış kayıtlı öğrenci,
akademik takvimde belirtilen ekle-sil günlerinde danışmanı aracılığıyla ders kaydını yaptıra-
bilir. Ders kaydını ekle-sil süresinde de yaptırmamış olan öğrenci, o yarıyıl kayıt yaptırmamış
sayılır ve derslere devam edemez, sınav haklarından faydalanamaz.

(6) Öğrencinin talebi olmadığı halde danışmanı tarafından yapılan hatalı ders silme
veya ekleme durumunda, danışmanın hatalı olduğunu belirten dilekçesine istinaden eğitim-
öğretimin başlamasından itibaren dördüncü haftanın sonuna kadar Fakülte Yönetim Kurulunca
ders ekleme veya silme işlemi yapılmasına karar verilebilir.
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(7) Öğrenci, eğitim-öğretim planında her yarıyıl için belirlenmiş sayıda seçmeli dersleri

almakla yükümlüdür. Öğrencinin, ilgili yarıyıl için belirlenmiş kredi limiti dâhilinde üst yarı-

yıllardan olmamak kaydıyla fazla sayıda seçmeli dersleri almasına, bu seçmeli dersleri diğer

yarıyıllardaki seçmeli dersler yerine saydırmasına veya birden fazla seçmeli dersi birleştirerek

tek bir seçmeli derse saydırmasına Fakülte Kurulunca karar verilir. Seçmeli derslerin saydırıl-

ması için eşit veya fazla AKTS kredili olması gerekir.

Ders alma, ekle-sil ve değiştirme işlemleri

MADDE 17 – (1) Öğrencinin öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda

olduğu derslere, sonra alt yarıyıllardan almadığı derslere kayıt yaptırması gerekir.

(2) Güz veya bahar yarıyılı sonunda tek ders sınavına girebilecek ve mezun olabilecek

durumdaki son sınıf öğrencisi, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günleri içinde, danışman

onayı ile Dekanlığa dilekçe ile başvurarak, devam şartını sağladığı ve tekrarlı olduğu sadece

bir dersini o yarıyıl almayabilir.

(3) Lisans programlarında, ikinci sınıfın sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 1,80’in

altında olan öğrenci, ağırlıklı genel not ortalamasını 1,80 ve üzerine çıkarmadıkça üst yarıyıl-

lardan ders alamaz.

(4) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin haftalık toplam AKTS kredi limiti,

aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

a) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci, üst yarıyıllardan olmamak

kaydıyla 38 AKTS kredilik ders alabilir.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00-2,99 aralığında olan öğrenci, üst yarıyıllardan ol-

mamak kaydıyla 42 AKTS kredilik ders alabilir.

c) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan ve önceki yarıyıllardan kaydolmadığı

veya başarısız olduğu bir dersi bulunmayan öğrenci, üst yarıyıl da dâhil 45 AKTS kredilik ders

alabilir.

ç) Kayıt yaptırdığı yarıyılda mezun olabilmek için gerekli tüm derslerini alarak mezu-

niyet aşamasında olabilecek veya tek ders sınavı ile mezun olabilecek öğrenci, danışman onayı

ile Dekanlığa dilekçeyle başvurarak, 45 AKTS kredilik ders alabilir.

(5) Ön şartı olan derslerden başarısız olunması halinde, buna bağlı olarak alınması ge-

reken dersler, ön şart sağlanmadığı sürece alınamaz.

(6) Ders kayıt günleri bitimine kadar, bir seçmeli derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı,

Senato tarafından belirlenen sayıya ulaşmış ise, o seçmeli ders açılmış sayılır, yeterli öğrenci

sayısına ulaşmayan seçmeli ders açılmamış sayılır ve akademik takvimde belirtilen ekle-sil

günleri başlangıcında kapatılır. Bu durum Dekanlık tarafından öğrencilere ekle-sil günleri baş-

langıcında ilan edilir. Kapatılan bir seçmeli derse kayıt yaptırmış olan öğrenci, ekle-sil günleri

içinde, açılması kesinleşmiş diğer seçmeli dersler arasından başka bir seçmeli derse kayıt yap-

tırabilir. Danışmanlar, açılması kesinleşmiş bir seçmeli dersi, ekle-sil günlerinde, öğrenciye

bıraktırma işlemiyle, belirlenen sayının altına düşüremezler, öğrencinin bu yöndeki talebine

onay veremezler. Dekanlık eğitim-öğretim planında, öğrencinin alması zorunlu olduğu sayıdaki

seçmeli dersi/dersleri, seçen öğrenci sayısına bakılmaksızın açmak zorundadır.

(7) Seçmeli bir dersi tekrar alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine başka bir seç-

meli dersi alabilir, ancak yeni aldığı ders için devam zorunluluğu ortadan kalkmaz. 
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(8) Dikey geçiş, yatay geçiş, özel öğrenci, ek kontenjan ile yerleşen veya muafiyet du-

rumu olan öğrenciler hariç, akademik takvimde belirtilen günlerden sonra, hiçbir şekilde ders

alma işlemi yapılamaz.

(9) Muafiyet, intibak veya müfredat değişikliği durumları hariç olmak üzere, akademik

takvimde belirtilen ekle-sil günlerinden sonra hiçbir şekilde ders silme işlemi yapılamaz.

(10) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam

edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Bu derslerin sınavına giren öğrencinin notu iptal

edilir.

Derslere devam

MADDE 18 – (1) Öğrenciler teorik derslerin %70’ine ve laboratuvar/uygulamalı ders-

lerin ise %80’ine devam etmek zorundadırlar. Teorik-laboratuvar/uygulamalı derslerde ise teo-

rik bölümünün %70’ine, laboratuvar/uygulama bölümünün % 80’ine devam etmek zorunda-

dırlar. Bu kapsamdaki derslerin uygulamasından devam alamayan öğrenciler teorik bölümün-

den de devamsız olarak değerlendirilir. Devamsızlıktan kalan öğrenci o dersin final ve bütün-

leme sınavına giremez. Bu sınavlara giren öğrencinin notu iptal edilir.

(2) Tekrar alınan derslerin teorik kısmı için önceki yarıyıllarda devam şartı yerine ge-

tirilmiş ise, Fakülte Yönetim Kurulunca aksi yönde bir karar alınmadıkça, devam şartı aranmaz

ancak uygulama kısmı için devam şartı aranır.

(3) Devam durumu, dersi veren öğretim üyesi tarafından, yarıyıl sonu sınavları önce-

sinde öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir.

(4) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda ulusal/uluslararası düzeyde

Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsil eden öğrenci için, izinli olduğu sürelerde devam şartı aran-

maz; ancak bu şekildeki izinlerin toplamı bir yarıyılın % 70’inden fazla olamaz. Bunların dı-

şındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süreler, devamsızlık süresine dâhil edilir.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 19 – (1) Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulundan önceden izin almak şartıyla,

özel öğrenci olarak yurt içindeki diğer üniversitelerden eğitim-öğretim planındaki zorunlu ders-

ler için eşdeğer olanları, seçmeli dersler için izin verilen dersleri alabilir ve bu derslerden aldığı

notları bir sonraki yarıyılın final sınavları sonuna kadar transkriptine işletir. Bu şekilde alınan

zorunlu ve seçmeli dersler eğitim-öğretim planındaki derslerin, adı ve koduyla transkriptine

işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Sınavlar; 1/10/2017 tarihli ve 30197 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Aksaray Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına

göre uygulanır ve değerlendirilir.

(2) Sınavlar, yazılı, sözlü, yazılı-sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Yazılı sınav

dışındaki diğer sınavlar ve oranlarında değişiklik yapılacaksa dersi veren öğretim elemanları

tarafından ilgili yarıyılın ilk dört haftası içinde Dekanlığa bildirilerek Fakülte Kurulu tarafından

karara bağlanır ve öğrencilere duyurulur.
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(3) VEHİP’de yer alan derslerin sınav türü, uygulaması ve değerlendirmesi Fakülte Ku-

rulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen yönerge ile yürütülür.

(4) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, final sınavı, bütünleme sınavı, yarıyıl sonu tek

ders sınavı, ek sınav, sınırsız sınav ve muafiyet sınavından oluşur.

Ders tekrarı

MADDE 21 – (1) 17 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öğrenciler hariç, eğitim-

öğretim planında yer alan zorunlu bir dersten başarısız olanlar, o dersten başarılı oluncaya ka-

dar, dersin açıldığı yarıyıllarda tekrar kayıt olmak zorundadır.

Ders muafiyeti

MADDE 22 – (1) Ders muafiyeti işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Yatay geçişler

MADDE 23 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Fakülteye yatay geçişler

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları, Fakülte Dikey-Yatay Geçiş Komisyonu

tarafından yapılır ve Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Yatay geçiş yapma talebinde bulunan öğrencinin ders intibakları yapılırken, kayıtlı

olduğu yükseköğretim kurumundaki transkripti dikkate alınır.

(4) Dikey-Yatay Geçiş Komisyonu intibak kararlarını yatay geçiş son başvuru tarihin-

den itibaren beş öğretim günü içerisinde alır ve Fakülte Yönetim Kuruluna sunar. 

(5) Fakülte Yönetim Kurulunda intibakları kabul edilen öğrenciler ders intibaklarına,

intibakların kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç öğretim günü içinde Dekanlığa yazılı

olarak itirazda bulunabilirler. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Dikey geçişler

MADDE 24 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının Fakülteye kayıt ve intibakları,

19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık-

öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönet-

melik hükümleri ve Fakülte Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Dikey geçiş ile

gelen ve intibak için başvuran öğrencilerin intibakları, Fakülte Dikey-Yatay Geçiş Komisyonu

tarafından yapılır ve Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(2) Fakülte Yönetim Kurulunda intibakları kabul edilen dikey geçişli öğrenciler ders

intibaklarına, intibakların kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç öğretim günü içinde

Dekanlığa yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate

alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mazeretler ve Diplomalar

Mazeretler

MADDE 25 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı

halinde, Yönetim Kurulunca karar verilir. Kayıt dondurma mazeretinin kabulü için haklı ve

geçerli nedenlerin, belgeleriyle beraber ilgili yarıyılın başlamasından itibaren otuzuncu gün
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sonrasına kadar Dekanlığa öğrenci tarafından bildirilmesi gerekir. Beklenmedik durumlar, ani

bir hastalık, sağlık sorununun sürekli olması durumunda sağlık kuruluşundan alınacak sağlık

raporları kayıt dondurma başvuru süresinin dışında tutulur. Zamanında yapılmayan başvurular

kabul edilmez.

(2) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin; sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili

mazereti.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğura-

cak olaylar nedeniyle öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek belge ile belgelenmiş olması şartıyla,

doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ağır hastalığı ve bakacak başka kimsenin

bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve

mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.

d) Birinci derece yakınlarının vefat etmiş olması.

e) Ekonomik sebeplerle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu resmi

belgelerle ispatlaması.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması.

g) Öğrencinin eğitim ve öğrenimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araş-

tırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması ve bu süre içerisinde Üniversiteye devam edememe

durumunda kalması.

ğ) Uluslararası spor müsabakalarında ili, Üniversiteyi ya da Türkiye’yi temsil etmesi

ve mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi.

h) Fakülte Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer mazeretler.

Mazeretlerle ilgili işlemler

MADDE 26 – (1) Mazereti Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen öğrenciler

mazeret haklarından faydalanabilir.

(2) Öğrenci, mazeretinin bitiminde katkı payını/öğrenim ücretini ödeyip ders kaydını

yaparak öğrenimine devam eder. Ancak; sağlık raporu ile izin kullananların aynı usulle öğre-

nimlerine devam edecek durumda olduklarını belgelemeleri gerekir.

(3) Öğrenci, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla normal öğrenim süresinin

yarısı kadar izin kullanabilir ve kayıt dondurabilir. İzin, normal öğrenim süresi içinde kullanı-

labilir ve izin süresi azami öğrenim süresine dâhil değildir.

Diplomalar

MADDE 27 – (1) Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için, eğitim-öğretim

programında öngörülen mezuniyeti için gerekli olan en az 300 AKTS kredilik dersleri almış

ve başarmış olması, stajını tamamlamış ve mezuniyet ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO)

en az 2.00 olması gerekir. Fakültenin eğitim-öğretim programının ilk iki yılında (ilk dört yarı-

yılında) öngörülen tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye, Fakülteden ayrılmak istemesi

halinde, ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular her-

hangi bir süre ile sınırlı değildir.
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(2) Fakültenin eğitim-öğretim programında öngörülen tüm dersleri bu Yönetmelik hü-

kümlerine göre alarak başarıyla tamamlayan öğrenciler Veteriner Hekim diploması ve istekleri

halinde diploma eki almaya hak kazanırlar.

(3) Diplomaların şekli Rektörlük tarafından, üzerinde yer alacak bilgiler ise Fakülte

Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Diplomalar Rektör ve Dekan tarafından imzalanır ve

Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar isteyen öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek

üzere bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(5) Final sınavlarında mezun olanlara final sınavlarının bitimini takip eden ilk iş günü,

bütünleme sınavları sonunda mezun olanlara bütünleme sınavlarının bitimini takip eden ilk iş

günü, staj sonunda mezun olanlara ise, stajını bitirdiği günü takip eden ilk iş günü mezuniyet

tarihi olarak belirlenir.

(6) Diploma bir defa verilir. Diplomasını kaybeden kişi başvuru dilekçesi, gazetede ya-

yımlanmış kayıp ilanı, onaylı fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti, iki adet vesikalık fotoğraf ile Öğ-

renci İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Kayıptan dolayı öğrenciye yeniden diploma düzenlenir

ve ikinci nüsha olduğu belirtilir. Diplomasını ikiden fazla kaybedenlere diplomanın kaçıncı

defa verildiği belirtilmek kaydıyla ikinci nüsha olarak diploma düzenlenir.

Yüksek onur ve onur belgeleri

MADDE 28 – (1) Fakülteden mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış

ve mezuniyet ağırlıklı genel not ortalaması 3.50 ve üstü olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi

olarak; 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler ise, onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye,

diploması ile birlikte yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Aksaray Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Fakülte Yönetim Ku-

rulu Kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 10/8/2014 tarihli ve 29084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ak-

saray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış

olan öğrenciler 30 uncu maddeyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

Yürürlük

MADDE 31 ‒ (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL GÜVENLİK EĞİTİM,

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital

Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SODİGEM) faaliyet alanlarına, teşki-
latına, yönetim organlarına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Gü-

venlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SODİGEM) faaliyet alanlarına, teşkilatına,
organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SODİGEM): Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eği-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sosyal medya ve dijital güvenlik alanlarında eğitim,

araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sosyal medya, sosyal medya ve türevleri ile ilgili ve ayrıca dijital güvenlik konula-

rında bilimsel araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.
b) Sosyal medya hukuku, sosyal medya etiği, etkin sosyal medya kullanımı, dijital gü-

venlik ve benzeri konularda uzaktan öğretim olanakları sağlamak.
c) Dijital güvenlik uygulamaları geliştirmek ve bu uygulamaları kamuoyunun kullanı-

mına sunmak.
ç) Sosyal medya ağları ve dijital güvenlik uygulamaları ile ilgili projeler geliştirmek

ve desteklemek.
d) Sosyal medya ve dijital güvenlikle ilgili olarak eğitimler düzenlemek.
e) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş-

larla işbirliği yapmak.
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f) Yazılı ve görsel medya için eğitici ve bilgilendirici araç-gereç ve materyaller hazır-
lamak.

g) Siber güvenlikle ilgili kavram ve uygulamaları her yaştaki bireye ulaştırmak.
ğ) Kişisel verilerin korunmasına yönelik bilgi ve becerileri her yaştaki bireye kazan-

dırmak.
h) Dijital dünyada yer alan tehlikeli oyun ve uygulamalara karşı bilinçlendirici eğitimler

vermek, bunlara ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlamak.
ı) Çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan bireyin bilinçli bir şekilde dijital

dünyada yer almalarını sağlayacak eğitimler planlamak ve uygulamak.
i) Bilinçli sosyal medya kullanımı ve dijital güvenlik konusunda ulusal ve uluslararası

bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak ve bunları desteklemek.
j) Bilinçli sosyal medya kullanımı ve dijital güvenlik konularında eğitim seminerleri

düzenlemek, sertifika programları açmak, çalıştaylar yapmak, danışmanlık hizmetleri sunmak
ve bu tür etkinlikleri desteklemek.

k) Bilinçli sosyal medya kullanımı ve dijital güvenlik konularında yazılı ve görsel eğitici
araç-gereç ve materyaller oluşturmak ve bunları kamuoyunun kullanımına açmak.

l) Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği konusunda ulusal/uluslararası mevzuat
ve dünya çapındaki arama motoru, yer sağlayıcı ve sosyal medya platformlarının topluluk ku-
ralları hakkında bilimsel araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.

m) Blokzincir ve benzeri dağıtık defter teknolojileriyle kurgulanmış ve herhangi bir
merkezden yönetilmeyen yeni nesil sosyal medya platformları hakkında bilimsel araştırmalar,
incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Mer-
kezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim üyeleri ara-
sından bir kişi Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yardımcısı, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir
veya değiştirilebilir.

(3) Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet
süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması
veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması hâlinde müdür yardımcısının da görevi sona
erer.

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

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

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
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b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.
c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak; Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ça-

lışmalarda bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile üç yıllık süre
için Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev
süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez olmak üzere Müdürün daveti üzerine toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alın-
mış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin plan ve programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
c) Merkezin çalışma alanıyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin

usul ve esaslarını belirlemek.
ç) Eğitim, araştırma, uygulama, danışmanlık ve yayın konularını değerlendirip karara

bağlamak.
d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini

düzenlemek.
e) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek

ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda uzmanlığı

ve deneyimi olan Üniversitenin öğretim üyeleri ile yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve
kuruluşlarda görev yapan uzmanlar arasından, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görev-
lendirilen üyelerden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna öneri-

lerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili görüş ve öneriler sunmak ve değerlendirmeler yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tara-
fından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Şehir Üniversitesinden:

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KEMAL KARPAT GÖÇ ARAŞTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi Kemal Karpat Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Şehir Üniversitesi Kemal Karpat Göç Araş-

tırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Şehir Üniversitesi Kemal Karpat Göç Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Şehir 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) Farklı disiplinler içinde devam edegelen göç araştırmalarını takip etmek, bu alanlarda

disipliner ve disiplinler arası yeni araştırmalar organize etmek, göçün tarihsel ve güncel bo-
yutlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, akademik toplantılar
tasarlamak.

b) Göç alanında ulusal ve uluslararası literatürü takip etmek, bu eserleri Üniversite kü-
tüphanesine kazandırmak ve ilgili araştırmalar için alt yapı kurmak.

c) Göç araştırmaları sahasında Üniversitenin ilgili lisans ve yüksek lisans programları
ile birlikte iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Göç araştırmalarına dayalı olarak müfredat geliştirmek, dersler tasarlamak.
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b) Göç literatürünü takip etmek ve ilgili eserleri Üniversite kütüphanesine kazandırmak.
c) Göç araştırmaları alanında veri tabanları oluşturmak.
ç) Göçün tarihsel boyutlarına dair yeni araştırmalar tasarlamak ve uygulamak.
d) Ülke içi, şehirden şehire, şehirden köye, köyden şehire ve köyden köye yönelen göç-

lerle ilgili araştırmalar yapmak.
e) Uluslararası göç, mültecilik, sığınmacılık gibi konularda araştırmalar yapmak.
f) Merkezin ilgi alanı içindeki konularda yüksek lisans ve doktora araştırmalarını teşvik

etmek ve Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile bu alanlarda iş birlikleri yapmak.
g) Göçün ulusal-uluslararası ve tarihsel-güncel boyutlarına dair yerel ve uluslararası

konferans, seminer, panel, sempozyum, kongre, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek.
ğ) Türkiye’nin göç araştırmaları alanında devam eden teorik ve metodolojik sorunlarına

ilişkin üst düzey ulusal bilim ve yönetim kurumlarının bilgi politikası kararlarıyla (TÜBİTAK,
YÖK, MEB, Göç İdaresi gibi) uyumlu şekilde projelendirilebilecek araştırma faaliyetleri yü-
rütmek.

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, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda

çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Gö-
rev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında
bulunmadığı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları ara-
sından Rektör tarafından müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Stratejik ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak.
d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları ara-

sından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilecek dört üye ve Müdürden oluşur. Görev
süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün
çağrısı üzerine en az üç ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır, toplantı günü ve yeri üye-
lere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu kararı belirler.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

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

rimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını be-

lirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün

onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından Üniversitenin içinden veya dı-

şından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üye ile Yönetim

Kurulu üyelerinden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Stratejik planın hazırlanmasında Müdüre ve Yönetim Kuruluna destek olmak.

b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, iş birliklerini sağlamak.

c) Her altı ayda en az bir kere Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanmak.

Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından

görevlendirilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaşlar öncelikle Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Mali konular

MADDE 16 – (1) Merkezin tabi olacağı mali konulara ilişkin esaslar Üniversitenin

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ULUSAL KÜTLE

SPEKTROMETRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ulusal

Kütle Spektrometre Uygulama ve Araştırma Merkezi (İYTE-UKSM)’nin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ulusal Kütle

Spektrometre Uygulama ve Araştırma Merkezi (İYTE-UKSM)’nin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,
b) Merkez (İYTE-UKSM): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ulusal Kütle Spektro-

metre Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim

Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, tıp fakültelerine, diğer üniversite araştırmacılarına

ve ilaç firmalarına analiz desteği vermek, bakteri ve parazitlerde oluşan ilaç direnç mekaniz-
maları konularında tıp fakülteleri ile ortak çalışmalar yapmak, yeni tür antibiyotik araştırmaları
yapmak ve çevresel etkenlere dayalı biyolojik sistemlerde oluşan proteomik değişimleri araş-
tırmak, hastalık tanısında kullanılabilecek yeni biyobelirteçler üzerinde ortak araştırmalar yap-
mak, disiplinlerarası çalışmaları teşvik ve organize etmek ve anılan bu çalışmaların yürütül-
mesinde kullanılacak merkezi laboratuvar altyapı ve olanaklarını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak.
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b) Bölümler arası ortak araştırmaları desteklemek ve organize etmek.
c) Yapılacak araştırmalar için bölümler tarafından ortaklaşa kullanılan ve kullanılması

planlanan laboratuvar ekipmanlarını Merkez altında bir araya getirerek daha etkin kullanımını
sağlamak.

ç) Enstitüde yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ve diğer araştırmalarda,
araştırmacıların Merkezin olanaklarından yararlanmasını sağlamak.

d) Endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelişmesine olanak sağlayacak araştırma ve uygula-
ma projelerini yürütmek.

e) Özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek, seminerler,
çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek.

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kuruluna seçilmiş ve başka bir birimde idari görevi

bulunmayan kütle spektrometre, biyolojik malzeme veya biyolojik organizmalarla deneyimi
olan Enstitü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi
başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile kütle spektrometre, biyolojik malzeme veya
biyolojik organizmalarla deneyimi olan Enstitü öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür Yar-
dımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısı, Müdürün yokluğunda yerine vekâlet eder.
Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkeze bağlı personelin ve fiziki alt yapının düzenli bir şekilde, kuruluş ve gelişme

amaçlarına uygun olarak çalışmasını sağlamak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
d) Yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği protokolleri hazırlayıp, onay için

Rektöre sunmak.
e) Her yıl sonunda, Merkezin çalışmaları hakkında Yönetim Kuruluna faaliyet raporunu

ve bir sonraki yıla ait çalışma programını sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Enstitüde tam gün çalışan, kütle spektrometre

ve/veya biyolojik sistemler ve organizmalar ile ilgili çalışmaları, yayın, araştırma, uygulama
deneyimi ve birikimi bulunan, biyolojik malzeme ve/veya organizmalar ve araştırma birikimi
bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere aşa-
ğıdaki şekilde oluşturulur:

a) Fen Fakültesi öğretim üyeleri arasından Fen Fakültesi Dekanı tarafından Fakülte Ku-
rulu görüşü alınarak önerilen dört kişi arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye.
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b) Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri arasından Mühendislik Fakültesi Dekanı ta-
rafından Fakülte Kurulu görüşü alınarak önerilen üç kişi arasından Rektör tarafından görev-
lendirilen iki üye.

c) Rektör tarafından doğrudan görevlendirilen bir üye.
(2) Yönetim Kurulunun oluşturulma prosedürü Rektörlüğün tüm öğretim üyelerine ko-

nuyu duyurması ve adayların ilgili bölüm başkanlıklarına müracaatı ile başlar. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla bir süre
Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı yöntemle seçim ve görevlendirme
yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilirler.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez üye tam sayısının ya-
rıdan bir fazlası ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Çoğunlu-
ğun sağlanamadığı durumlarda dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.
c) Merkeze bağlı laboratuvarların ve cihazların kullanım ilkelerini belirleyen yönergeler

hazırlamak.
ç) Üniversite de bölümler arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağ-

lamak amacı ile protokoller düzenlemek.
d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör ta-
rafından uygun görülen, Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilim insanları, sanayi-
ciler, kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden en fazla 12 üyeden oluşur. Danışma Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu
yılda en az bir kere toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni
çalışma alanları üzerinde Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları ve merkez birimleri

MADDE 13 – (1) Proje gruplarının ve merkez birimlerinin sayısı, çalışma konuları ve
görev süreleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-
nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

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

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rek-
törü yürütür.
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Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/7/2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has

Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kariyer Plan-

lama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kariyer Planlama Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Kariyer danışmanı: Kariyer planlama ve geliştirme konusunda uzman kişileri,

c) Merkez (SAKMER): Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

e) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
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f) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite öğrenci adaylarının, öğrencilerinin, me-

zunlarının ve çalışanlarının yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversitenin ve Ülkemizin

koşul ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştiril-

mesini sağlayarak Üniversite ve mensuplarının saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak

ve bu surette Üniversite ve Ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının ge-

liştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, saygınlık, tercih

edilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, bütüncül bir yakla-

şımla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon

önerileri geliştirmek, Rektör tarafından onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri

koordine ve kontrol etmek.

b) Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş

arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve

geliştirmeye yönelik kurs, sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini

gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.

c) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliş-

tirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özellikle-

rini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer

danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak.

ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi gibi bi-

rimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, dü-

zenlemek veya destek vermek.

d) İlgili kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile iş birliği tesis ederek kariyer planlama

ve geliştirme proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek.

e) Merkez programlarına ve hizmetlerine paydaşlar ve ilgili çevrenin ilgisini artırıcı

çalışmalar yapmak.

f) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yö-

nelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

g) Mezunlar, mezun dernekleri ve vakıfları ile iş birliği halinde mezunların iş hayatın-

daki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek.
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ğ) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğ-

renciler, mezunlar, iş yerleri, işler gibi konularla ilgili Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi

oluşturmak ve işletmek.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayın yapmak.

ı) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda program ve faaliyetleri gerçekleştirmek.

i) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını

teşvik etmek ve desteklemek.

j) Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme

ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile iş birliği projeleri oluşturmak ve uygulamak.

k) Kariyer geliştirme kapsamı içinde sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar

yapmak.

l) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrenci-

leri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

m) Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet

sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bü-

tünsel yaklaşımla ele alarak; amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

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, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından dört (4) adayı müdür yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör Müdürün önerdiği dört (4) Üniversite

öğretim üyesi aday arasından iki (2) kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Rektör, Müdürün

önerisi üzerine müdür yardımcılarını görevden alabilir ve aynı usulle yeni müdür yardımcıları

görevlendirilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisini

vekil bırakır, ancak vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Merkezin yönetim organlarını, toplantı gündemini hazırlayarak toplantıya çağırmak

ve başkanlık etmek.
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c) Yönetim Kurulu kararlarının Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak ve

gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

ç) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini

düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.

d) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazır-

lanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve ye-

rine getirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğre-

tim üyeleri veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlen-

dirilen üç üye olmak üzere toplam altı kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görev-

lendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

en az üç ayda bir toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar

alır. Müdür gerekli görürse Yönetim Kurulunu her zaman için toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya

katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kulla-

nılmaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul

edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üye-

liği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı iş birliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (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 en az beş en çok onbeş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna,

Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar

görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır. Müdür

gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
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Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını ve uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirmek.

b) Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında iş birliği sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer danışmanı

MADDE 14 – (1) Üniversite adaylarına, öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına

bireysel ve grup düzeyinde kariyer planlaması hakkında danışmanlık yapmak, iş başvurusu,

özgeçmiş hazırlama ve mülakatlar hakkında bireysel düzeyde destek vermek ve mesleki geli-

şimlerine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin bu konudaki uzmanlık birimlerinden veya dı-

şarıdan kariyer planlama ve geliştirme konusunda uzman kişiler, Müdürün teklifi üzerine Rek-

tör tarafından görevlendirilir.

(2) Kariyer danışmanları, kariyer planlama konusunda uzman, üniversite-sanayi iş bir-

liği konusunda deneyimli akademik personel veya uzmanlar arasından görevlendirilir.

Kariyer danışmanının görevleri

MADDE 15 – (1) Kariyer danışmanının görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerin, mezunların ve çalışanların kariyer gelişimlerine destek vermek.

b) Öğrencilere ve mezunlara etkin özgeçmiş yazma tekniklerini öğretmek.

c) Öğrencilere ve mezunlara mülakat provaları yapmak.

ç) Üniversite öğrenci adaylarına, Üniversite öğrencilerine ve mezunlarına kariyer da-

nışmanlığı hizmeti sunmak.

d) Öğrencileri ve mezunları iş hayatına hazırlamak.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

Yardımcısına ve/veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4312 
—— • —— 

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4310 
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İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4313 

—— • —— 
İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4314 

—— • —— 
Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4300 
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Demirköy Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4368 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

FABRİKAMIZA BAĞLI YUNAK ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİĞİNE BAĞLI GÜBRE 

AMBARININ KİRAYA VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR 

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

 
 4391/1-1 
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MUHTELİF TİPTE POLİPROPİLEN TOHUMLUK ÇUVALI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz üretimi olan tohumlukların ambalajlanmasında 

kullanılmak üzere toplam 429.880 adet muhtelif tipte polipropilen tohumluk çuvalı satın 

alınacaktır.   

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 24.05.2019 Cuma günü saat 11.00’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA  

Tel : (0312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax : (0312) 417 78 39 4396/1-1 

—— • —— 

ÇİĞLİ-MENEMEN İSTASYONLARI ARASI POZ ÖNCESİ HAZIRLAMA VE  

POZ SONRASI TAMAMLAMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2019/211460 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak/ 

İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : tcddihale35@gmail.com 

d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Çiğli-Menemen İstasyonları Arası Poz Öncesi 

Hazırlama Ve Poz Sonrası Tamamlama İşleri. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 24.05.2019 Tarihi Cuma Günü Saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 100,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4129/1-1 
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ORUÇ REİS ARAŞTIRMA GEMİSİNİN İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

ORUÇ REİS Araştırma Gemisinin İşletilmesi hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2019/223337 

1-İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139 Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

  ORUÇ REİS Araştırma Gemisinin İşletilmesi 

b) Yapılacağı yer : ORUÇ REİS Araştırma Gemisi 

c) İşin süresi : Sözleşmesinin imzalanmasına müteakip İdare 

tarafından Yüklenici’ye yapılacak işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 10 takvim günü 

içerisinde, İdare ile Yüklenici arasında 

düzenlenecek tutanak çerçevesinde belirlenecek 

tarihte yapılacak İşyeri Teslimi ile işe başlanacak 

olup işin süresi 730 (yediyüzotuz) takvim 

günüdür. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 30/05/2019 – 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2019 – Sayı : 30773 

 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

mektubu, 

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

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

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

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

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

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

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

belge. 

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

kriterler: 

4.2.1.İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1 İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 

alınabilir. 

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

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 4247/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira 

bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun 

süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır. 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın; 

 

İl’i İstanbul İlçesi Beyoğlu 

Mahallesi Keçecipiri 
Cadde-Sk.-

Mevkii 
Harap Çeşme. 

Ada 3088 Parsel 4 parsel  

Yüzölçümü 562,56 m2 
Hisse 

Miktarı 
Tam 

Cinsi 
Ahşap Şerit 

Dökümhanesi ve Arsa 
Vakfı 

Müteveffa Elhaç Mehmet Efendi ve Tancı İshak 

Çelebi ve Ziftçi Elhaç İbrahim Ağa Vakfı 

 

İhaleye Konu İş’in; 

 

Adı-Niteliği 
İstanbul-Beyoğlu İlçesi, 3088 Ada, 4 Parselde kayıtlı taşınmazın 35 Yıl 

Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi.  

Mevcut İmar Durumu-

Fonksiyonu 
Bitişik Nizam Konut  

İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Süresi 

35 Yıldır. (Proje ve İnşaat: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 32 Yıl) İşin süresi 

ve kira ödemeleri yer teslim tarihi itibariyle başlar Ancak yer teslimi 

tarihi hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 12 ayı geçmeyecek olup, 

bu sürenin aşılması halinde dahi işin süresi ve kira ödemeleri sözleşme 

tarihinden itibaren 12. ayın sonunda başlatılacaktır. 

Asgari Aylık Kira Bedeli 

1. Yıl Aylık: 3.000,00- (ÜçbinTürkLirası)+(ihale artışı) 

2. ve 3. Yıllar aylık kira bedellerinin; Her yıl bir önceki yılın kira 

bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık 

ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak,  

4. Yılın başından itibaren Aylık; 23.000,00.-TL (YirmiüçbinTürk 

Lirası)+(ihale artışı)  

5. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar her yıl, bir önceki yılın 

kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık 

ortalamalara göre değişim oranında), artırılarak belirlenecektir. 
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Tahmin Edilen Bedel 

(Bu bedel Meclis Kararında 

inşaat süresince (İlk 3 yıl) 

belirlenen kira bedelleri ile 

birlikte inşaat maliyetinin 

toplamıdır.) 

4.144.222,00.-TL (DörtmilyonyüzkırkdörtbinikiyüzyirmiikiTürkLirası) 

Geçici Teminat 124.327,00.-TL (YüzyirmidörtbinüçyüzyirmiyediTürkLirası)  

İhale Dokümanlarının: 

(Görüleceği-Satın alınacağı 

ve Teslim Edileceği) Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi,  

No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-

Beyoğlu / İSTANBUL  

Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250)  

e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli 500,00-TL 

İhalenin Yapılacağı Adres 
Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi,  

No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL 

İhale Tarih ve Saati 28.05.2019 - 14:30 

 

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar; 

1-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) 

maddesine uygun olarak hazırlanmış (Dış Zarf) içerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve 

Saatine Kadar belirtilen adrese Elden Teslim Etmeleri veya Posta Yoluyla Ulaştırmaları 

Gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz.) 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax numarası, 

elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve 

ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza 

Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
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c.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 sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) Vekaletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi 

halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter 

tasdikli vekaletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin 

Yatırıldığına Dair Makbuz: Ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu ve ek teminat mektubu 

(Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına Vakıfbank 

Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına 

(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi 

numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair 

geçici teminat makbuzu. 

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 

uygun olarak hazırlanmış Ortak Girişim Beyannamesi, (Ek:3) 

g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 10’u kadar kullanılmamış nakit 

kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka 

referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 

düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Tahmin edilen bedelin % 

50’sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 

alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu Müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde 

bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamında alınmış “İş Deneyim Belgesi” veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit 

olduğunu gösterir (Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki 

İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek 

suretiyle fotokopisi) 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde (İş Bitirme Belgesi) 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 

karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 

aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 

tasdikli (Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi), 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış (İş Bitirme Tutanağı ve eki 
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İnşaat Ruhsat Belgesi) veya İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal 

konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. 

maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe 

uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum 

ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.) 

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 

alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 

ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 

dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter 

tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin 

verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin 

internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına 

dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

l) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli 

örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7), 

m) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde 

hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde 

hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir. 

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 

veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece 

tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5-) Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 

bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 

yapılamaz. 

7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 

8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin 

görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 4286/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

 

 4345/1-1 
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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, Fen-Edebiyat, Diş 

Hekimliği, Spor Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Tıp Fakültelerine ve Anadolu BİL Meslek 

Yüksekokuluna aşağıda belirtilen Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır. Prof. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna 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 / 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bölüm / 

Program Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Fen-Edebiyat Psikoloji 
Uygulamalı 

Psikoloji 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Psikiyatri Anabilim 

Dalında almış olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak.  

Diş Hekimliği - Ortodonti 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

1 

Doktorasını Ortodonti Anabilim 

Dalında almış olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Spor Bilimleri 

Beden 

Eğitimi ve 

Spor 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Öğretmenliği 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

1 

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor 

Bilimleri Anabilim Dalında almış 

olmak, bu alanda çalışmalar 

yapmış olmak.  

Sağlık 

Bilimleri 

Çocuk 

Gelişimi 

Çocuk 

Gelişimi 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

1 

Doktorasını Psikiyatri Anabilim 

Dalında almış olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp 
Dâhili Tıp 

Bilimleri 

Radyasyon 

Onkolojisi 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

1 

Doktorasını Radyasyon Onkolojisi 

Anabilim Dalında almış olmak, bu 

alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Anadolu BİL  

İş Sağlığı 

ve 

Güvenliği 

- 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

1 

Makine Mühendisliği Lisans 

bölümü mezunu olmak, A sınıfı iş 

güvenliği uzmanlığı belgesine 

sahip olmak, lisans veya önlisansta 

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 

ders vermiş olmak, İş Sağlığı ve 

Güvenliği alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

 4329/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 

bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi ve Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 

4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus 

kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (Erkek adaylar için), Yabancı Dil Sınav 

Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı Örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı Örneği, Doktora 

Belgesinin Onaylı Örneği, Doçentlik Belgesinin onaylı Örneği (Profesör başvurusu için), 

Profesörlük Belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurusu için), yurtdışı mezuniyeti için denklik 

belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora 

çalışmalarını kapsayan Doktor Öğretim Üyesi için dört (4), Profesör için altı (6) takım dosya ile 

Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde 

yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 

İlk Başvuru Tarihi : 13.05.2019 

Son Başvuru Tarihi : 28.05.2019 
 

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü / Üroloji 

Anabilim Dalı 

Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 

Uzmanlığını ve Doçentliğini Üroloji 

alanında almış olmak, Androloji ve 

Prostat Görüntüleme alanında yayın 

ve çalışmaları olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü / İç 

Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, İç 

Hastalıkları ve Gastroenteroloji 

Uzmanı olmak, Hemodiyaliz 

hastalarının tedavileri konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü / Beyin ve 

Sinir Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Beyin 

ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olmak, 

Ağrı ve Migren Fizyopatolojisi 

üzerine yayın ve çalışmaları olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü / Deri ve 

Zührevi Hastalıklar 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Deri 

ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı 

olmak, bu alanda yayın ve 

çalışmaları olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü / Enfeksiyon 

Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Uzmanı olmak, bu 

alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

 4127/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Üniversite Adı KADİR HAS 

ÜNİVERSİTESİ 

Duyuru Başlama Tarihi 13 Mayıs 2019  

Fakülte Adı YABANCI 

DİLLER 

YÜKSEKOKULU 

Son Başvuru Tarihi 27 Mayıs 2019 

Bölüm Adı TEMEL YABANCI 

DİLLER BÖLÜMÜ 

Ön Değerlendirme Tarihi 28 Mayıs 2019 

Anabilim Dalı  Giriş Sınav Tarihi 30 Mayıs 2019 

Kadro Tipi Öğretim Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi 12 Haziran 2019 

Kadro Sayısı 7 Kadro Derecesi  

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” 

uyarınca Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Diller Bölümünde 

görevlendirilmek üzere 7 adet öğretim görevlisi kadrosu alınacaktır. 

Ön-değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde, 

www.khas.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 

Aranan Koşullar: 

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 

Yönetmelik” yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak;  

2. İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz / Amerikan Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi, Mütercim 

Tercümanlık ve Çeviri Bilim gibi diğer ilgili alanların birinden lisans derecesine sahip olmak,  

3. Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, 

4. En az 2 yıl İngilizce Dili Öğretmenliği tecrübesine sahip olmak. 

Başvuruda İstenen Belgeler:  

1. Başvuru Dilekçesi, (Öğr. Elemanı Başvuru Dilekçesi) 

2. Özgeçmiş 

3. 2 adet fotoğraf 

4. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 

5. ALES sonuç belgesi (en az 70 puan) (Başka bir yükseköğrenim kurumunda tam 

zamanlı olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri 

halinde bu koşul aranmayacaktır.) 

6.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 

90 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir son 5 yıl 

içinde alınmış belge, 

7.Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi, 

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 

Başvuru Yeri 

Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampusü İnsan Kaynakları Direktörlüğü Cibali 

/İSTANBUL adresine şahsen, posta ya da e-posta yolu (ik@khas.edu.tr) ile başvuruda 

bulunulacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile 

yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne ulaşmış olması 

gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 4277/1-1 
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48’inci maddesi, 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 

Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (on beş) gün olup, ilk başvuru tarihi 13/05/2019 - son 

başvuru tarihi 27/05/2019 tarihi mesai bitimidir. 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer 

almaktadır. 

 

Kadro Birimi Bölümü ABD/Program 

Kadro 

Unvanı 

Kd 

Der. Adet Açıklamalar 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Mütercim- 

Tercümanlık 

Mütercim- 

Tercümanlık 

(İngilizce) 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

5 1 

İngiliz Dili Eğitimi alanında 

doktora yapmış olmak. Sözcük 

öbekleri ve akademik yazma 

alanında çalışma yapmış olmak. 

Mütercim- 

Tercümanlık 

(İngilizce) 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

5 1 

Mütercim Tercümanlık 

(İngilizce), İngiliz Dili Eğitimi, 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, 

Çeviribilim (İngilizce) 

alanlarının birinde doktora 

yapmış olmak. 

Mütercim- 

Tercümanlık 

(İngilizce) 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

5 1 

İngiliz Dili Eğitimi alanında 

doktora yapmış olmak. 

İşlemleme öğretiminin dil 

edinimi üzerindeki etkileri 

konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Gıda 

Mühendisliği 

Gıda 

Mühendisliği 
Doçent 3 1 

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği 

alanında Doçentlik unvanına 

sahip olmak. Fermantasyon 

Teknolojisi ve Gıda Reolojisi 

alanlarında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Bilimleri 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

4 1 

Bilgisayar Mühendisliği 

alanında doktora yapmış olmak. 

Metasezgisel algoritmalar ve 

elektrik güç sistemleri 

optimizasyonu ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Yüksekokulu 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Beden Eğitimi 

ve Spor 
Doçent 3 1 

Spor Bilimleri alanında 

Doçentlik unvanına sahip 

olmak. Beden Eğitimi ve Sporda 

öğretim yöntemleri ve halk 

dansları konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Kadirli Meslek 

Yüksekokulu 

Muhasebe ve 

Vergi 

Muhasebe ve 

Vergi 

Uygulamaları 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

4 1 

İşletme Anabilim dalında 

doktora yapmış olmak. 

Muhasebe denetimi kalitesinde 

rotasyon konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

 4285/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 18.04.2019 Karar No: 7303 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI ve MERKEZİ : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim A.Ş. 

• TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sokak No:19 06530 

  Beysukent/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 16.10.2018 

 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.606 hektar 

• BÖLGESİ  : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Muğla 

• PAFTA NUMARASI : O21-c1,c2 ve c4 

 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim A.Ş.’nin Muğla ilinde 15.606 hektarlık O21-c1,c2 ve 

c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 4271/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 18.04.2019 Karar No: 7305 

 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI ve MERKEZİ : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim A.Ş. 

• TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sokak No:19 06530 

  Beysukent/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 16.10.2018 

 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 30.960 hektar 

• BÖLGESİ  : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Denizli, Muğla, Burdur 

• PAFTA NUMARASI : O22-b1, b4 

 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim A.Ş.’nin Denizli, Muğla ve Burdur illeri sınırları 

içerisinde 30.960 hektarlık O22-b1, b4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin 

müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 4272/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 18.04.2019 Karar No: 7304 

 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI ve MERKEZİ : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim A.Ş. 

• TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sokak No:19 06530 

  Beysukent/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 16.10.2018 

 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 46.687 hektar 

• BÖLGESİ  : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Muğla 

• PAFTA NUMARASI : O22-D 

 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim A.Ş.’nin Muğla ilinde 46.687 hektarlık 1/50.000 ölçekli 

O22-D paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 4273/1-1 

—— • —— 
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına, 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu'nun 26. Maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 

alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir 

Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen başvuru yapabilirler. Eksik belge 

ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için 

gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir. 

 

Bölüm Adet Program Unvan Açıklamalar 

Otel, Lokanta ve İkram 

Hizmetleri Bölümü 

1 Aşçılık 

Programı 

Prof. Dr. Turizm İşletmeciliği Eğitimi alanında 

Doçentlik almış olmak, Gastronomi alanında 

çalışmaları ve faaliyetler yapmış olmak 

 4248/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

İZTUZU KUMSALI DENİZ KAPLUMBAĞALARI BAKIM İSTASYONU VE  

GÜNÜBİRLİK ALAN EKOLOJİK TASARIMI  

FİKİR YARIŞMASI İLANI 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, 

Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları 

Yönetmeliği” doğrultusunda düzenlenen, serbest, ulusal ve tek aşamalı bir fikir yarışmasıdır. 

 

İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Adı : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü 

Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar 

Bulvarı) 9. km No: 278 Çankaya/Ankara 

Telefon Numarası : (0312) 586 42 18 - (0312) 586 43 92 - (312)586 43 20 

 

YARIŞMA YERİ 

 

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan, Muğla ili, 

Ortaca İlçesine bağlı olan Dalyan Beldesi yakınlarında yer alan İztuzu Kumsalı ile Deniz 

Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)’in de içinde yer 

aldığı alandır. 

Yarışmacıların yer görme zorunluluğu yoktur. 

 

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI: 

Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanabileceği gibi (mimar, şehir plancısı, peyzaj 

mimarı), en az bir mimar bulundurmak koşulu ile peyzaj mimarı ve/veya şehir plancısı ve diğer 

üyelerden oluşan ekipler katılabilir. 

Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması durumunda ekip başının mimar olması şartıyla, 

ilgili meslek gruplarından (şehir planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, mühendislik, ilahiyat, 

sosyoloji, mimarlık tarihi, sanat tarihi vb.) bir ekip oluşturulabilir. Öğrenciler ekipte ancak 

“yardımcı” olarak yer alabilirler. 

 

13- YARIŞMA TAKVİMİ 

 

Yarışmanın ilanı : 13.05.2019 

Sorular için son gün : 30.05.2019 

Cevapların açıklaması : 31.05.2019 

Projelerin teslim başlangıç tarihi : 17.05.2019 
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Projelerin son teslim tarihi : 16.07.2019 

Kargoyla gönderimin son  

teslim alım tarihi : 17.07.2019 

Jüri değerlendirme : 22.07 - 26.07.2019 

Kolokyum ve ödül töreni : www.iztuzuekolojiktasarim.com internet adresinden 

ilan edilecektir. 

 

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ: 

 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ: 

 

Mehmet Emin BİRPINAR - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Bakan Yardımcısı 

Mehmet Ali KAHRAMAN - Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü 

Mustafa KOLÇAK - Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı V. 

 

ASİL JÜRİ: 

Deniz ASLAN - (İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Özel Sektör, 

Y.Mimar/Peyzaj Tasarımcısı) 

Bünyamin DERMAN - (Özel sektör Mimar) 

Orhan İNCE - (İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi - Çevre Mühendisi) 

Yakup KASKA - (Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi - Biyolog (Herpetolog)) 

Beyhan OKTAR - Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü - Dr. Çevre Mühendisi-

Şb. Md.) 

 

YEDEK JÜRİ 

 

Mehtap ALDEMİR - (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü - Mimar) 

Mehmet Nazım ÖZER - (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Şehir ve Bölge Plancısı) 

 

RAPORTÖRLER 

 

Özlem AKSOY - Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü - Biyolog 

Dilek DELİÇAY - Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü - Çevre Mühendisi 

Alperen KERKÜKLÜ - Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü - Mimar-İnşaat Müh. 

(Not: Asli ve yedek jüri üyeleri ile raportörler soyadı harf sırasına göre sıralanmıştır.) 
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ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ: 

 

Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen projelere, 3 adet 

ödül, 4 adet mansiyon olmak üzere 7 adet ödül verilecektir. 

 

ÖDÜLLER: 

 

1. ÖDÜL (NET): 50.000-TL 

2. ÖDÜL (NET): 40.000-TL 

3. ÖDÜL (NET): 30.000 –TL 

 

MANSİYONLAR: 

 

MANSİYON (NET): 15.000-TL 

MANSİYON (NET): 15.000-TL 

MANSİYON (NET): 15.000-TL 

MANSİYON (NET): 15.000-TL 

 

BAŞVURU VE ŞARTNAMENİN SATIN ALINMASI: 

 

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 100 TL’yi (Yüz Türk 

Lirası) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün TC Merkez Bankası 

Ankara Şubesi nezdindeki IBAN: TR 08 0000 1001 0000 0350 1540 24 nolu hesabına, “İztuzu 

Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir 

Yarışması Katılım Bedeli ” notuyla yatırmaları, bankadan ekip başına ait T.C. kimlik numarasının 

yer aldığı dekont almaları gerekmektedir. 

Bankadan alınacak olan dekontun adres zarfı içerisine konularak projeler ile birlikte 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

Şartname almak için son tarih 15.07.2019 saat 17.00’dır. 

Yarışma şartname ve eklerine www.iztuzuekolojiktasarim.com web adresinden 

ulaşılabilir. 

 

PROJELERİN TESLİM GÜNÜ-YERİ VE ŞARTLARI: 

 

Proje ve ekleri en geç 16.07.2019 günü saat 17.00’de “Mustafa Kemal Mahallesi 

Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km No: 278 Çankaya/ANKARA” adresine elden 

veya kargo ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen projeler en geç 16.07.2019 tarihinde 

kargoya teslim edilmeli ve en geç 17.07.2019 günü saat 17.00’ye kadar ilgili birime ulaşmalıdır. 

Kargo teslim belgesinde projelerin kargoya teslim edildiği gün ve saat belirtilmelidir. Geç teslim 

ve kargoda oluşabilecek hasarlardan idare sorumlu tutulmayacaktır. 

 4249/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve

Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle

Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Şehir Üniversitesi Kemal Karpat Göç Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ulusal Kütle Spektrometre Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kariyer Planlama 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.


