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YÖNETMELİKLER

İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dil Öğretimi Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının
görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dil Öğretimi Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanması ve uygulanmasını ger-

çekleştiren öğretim elemanlarını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) İdari Koordinatör: Merkezin idari işlerini yürütmekle görevli personeli,
ç) Merkez: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
d) Müdür: Merkez Müdürünü,
e) Rektör: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: İstanbul Esenyurt Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin uluslararası öğrencilerine, yükseköğ-

retim kurumlarında öğrenim görmek için yurtdışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere,
ülkemize gelen misafirlere ve Türkçe öğrenmek isteyen herkese Türkçe’yi yabancı dil ya da
ikinci dil olarak güzel, etkili, akademik bir şekilde öğretmek; Türkiye’yi, Türk tarihini ve Türk
kültürünü tanıtmak; gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak; yabancılara Türkçe
öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarını yetiştirmek; aynı za-
manda uluslararası programlarla Türkiye’ye ve Üniversiteye gelen misafirlere Türkçe dersleri
vermek, onları Türk kültürü ve Türk tarihiyle tanıştırmak; eğitimcilerin donanımlarının artırıl-
ması, mesleki becerilerinin geliştirilmesi için “Yabancılara Türkçe Öğretimi” kursları düzen-
lemek; ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri
yürütmek; Türk dilini öğretmek ile kalmayıp aynı zamanda Türk dili ve diğer yabancı diller
ile ilgili akademik çalışmalarda bulunmak; Üniversite içi öğrenci ve öğretim elemanlarına ve
dışarıdan müracaat eden vatandaşlara yabancı dil eğitimi vermek ve yurt dışı tecrübeleri sun-
mak; çeşitli geziler, uluslararası programlar düzenleyerek öğrencilere Avrupa ve diğer ülkelerin
ekonomisini ve kültürünü tanıtmak, yetenek ve becerilerini geliştirmek, sosyal çevre edinme-
sine yardımcı olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faali-

yetlerine destek olmak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü, aynı zamanda öğretilen dilin kültür
ve tarihini tanıtmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturmak.

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğ-
retmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptır-
mak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak.

c) Üniversitenin düzenlediği uluslararası programlarda öğrencilerin Avrupa ülkelerinde
tecrübe edinmesi ve staj yapması için yabancı dil eğitimleri vermek.

ç) Üniversitelerdeki Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi bölümlerinde uygulanan dil
öğretimi yöntemlerini geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili
araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılan çalışmaları duyurmak için kurs ve seminerler dü-
zenlemek.

d) Türkçe ve yabancı dillerin öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile
yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlen-
dirme araçları geliştirmek.

e) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe kursları düzenlemek.
f) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniver-

siteler ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.
g) Üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere

Türkçe öğretmek.
ğ) Türkiye’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde
bulunmak.

h) Dil öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile il-
gili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ı) Avrupa Ortak Dil Kriterlerine (AODK) uygun sertifika vermek.
i) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğ-

retmek.
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j) Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere, akademisyen ve
çalışanlara Türkçe ve yabancı dil öğrenme imkânı sunmak.

k) Üniversitelerdeki Türkçe öğretimi ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri son sınıf öğ-
rencilerine ve mezunlarına dil öğretimine yönelik uygulama programları düzenlemek.

l) Kurumlarla yapılan protokoller çerçevesinde gruplara ve kişilere Türkçe ve yabancı
dil eğitimi vermek.

m) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin ve aynı zamanda yabancı
dil eğitimi alan Türk öğrencilerin birbirileri ile tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal
ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları
oluşturmak.

n) Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını
hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurtdışındaki çeşitli üniversite ve
dil merkeziyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının
paylaşımını sağlamak.

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 Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim

üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün
altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden
sona erer. Rektör, Müdürün teklifiyle Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir müdür
yardımcısı görevlendirebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve bu Kurulda alınan kararları uygulamak.
c) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini

yapmak.
ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları Rektörün onayına sunmak.
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.
e) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan ihtiyaçları ve bunlarla

ilgili önerileri Rektöre iletmek.
f) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

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

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

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün teklifi üzerine Rektör ta-

rafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve konuyla ilgili Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş
üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar gö-
revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen
üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Mü-
dürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
c) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.
ç) Merkezde görev yapan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programlarını dü-

zenlemek.
d) Merkeze alınacak öğrenci sayısını her yıl belirlemek.
e) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda görüş bildirmek.
f) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı raporu görüşmek ve bir sonraki yıla

ait çalışma programını hazırlamak.
g) Merkez şubelerinde uygulanacak ücretlere ilişkin Rektöre önerilerde bulunmak.
ğ) Yeni şubelerin açılması veya mevcut şubelerden gerekli görünenlerin kapatılması

konusunda Rektöre önerilerde bulunmak.
h) Açılan yeni şubelere ve onların işleyişine ilişkin esasları belirlemek, hazırlamak ve

hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, ilgili konularda çalışmalar

yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün tek-
lifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite
dışından ve içinden üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından
belirlenen bir tarihte toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda
bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
Üniversite personeli ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam
edilecek personel tarafından karşılanır.

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

yürütür.
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İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA VE GİRİŞİMCİLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi Kuluçka ve Gi-

rişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının 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 Gedik Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Öğrenci: İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencilerini,

d) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite ile iş dünyasının iş birliğini geliştirerek

toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak üzere, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yenilik-

çilik ve yaratıcılık ile ilgili fikirlerini hayata geçirebilmesi ve bu fikirlerin ticarileşebilmesi için

ihtiyaç duyulan temel girişimcilik ve yerel kalkınma konularında, ulusal ve uluslararası ağ bağ-

lantıları üzerinden evrensel yaklaşımlar izlenerek bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve zen-

ginleştirilmesine katkı sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Girişimciliğin başlangıç aşaması veya ön kuluçka süreci olarak anılan evredeki gi-

rişimciler veya adaylar için stratejik plan tasarımı, iş planı hazırlama, yaratıcı yenilikçilik, proje

hazırlama ve yönetme, muhasebe, dış ticaret, fikri ve sınai haklar, üretim planı, pazar planı ve

pazarlama, işletme mevzuatı, finans kaynakları ve benzeri temel girişimcilik konularında ders,

seminer ve kurslar organize etmek veya etkinlik düzenlemek; kaynakları dahilinde girişimci

ve adaylara mekan, altyapı, destek hizmetleri gibi imkanları bedelli veya bedelsiz olarak sağ-

lamak.

b) Girişimciliğin öncülük ettiği yerel ekonomik kalkınma ve bunun aracı olarak küme-

lenme ile ilgili konularda ders, seminer veya etkinlik düzenlemek ya da projeler yürütmek.

c) Girişimcilik, yerel ekonomik kalkınma ve kümelenme, rekabetçilik gibi konularda

araştırma yapmak ya da yapılan araştırmalara katkıda bulunmak.

ç) Sanayi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirmek, ortak etkinlik

düzenlemek veya projeler yürütmek.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklıklar kurarak, ulusal ve uluslararası fon-

lardan yararlanmak üzere birlikte projeler hazırlamak ve projelere katılmak.

e) Girişimcilik alanında düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde yarışmalara öğ-

rencilerin, öğretim elemanlarının veya Üniversitenin katılımı yönünde gerekli girişimlerde bu-

lunmak.

f) Öncü girişimcilik alanında ödül tanzim etmek ve uygulamaya konulmasını sağlamak.

g) Yaratıcı yenilikçilik alanında proje hazırlanmasını teşvik etmek veya hazırlanmış

projelerin test sürecini başarı ile geçmesini sağlamak üzere teknolojik kuluçka kurulması ve

bunun sürdürülebilirliği yönünde gerekli altyapı çalışmalarını yürütmek veya katkı sağlamak.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik ve inovasyon alanlarında seminer, kongre,

çalıştay veya konferans düzenlemek.

h) Ulusal ve uluslararası düzeydeki girişimcilik ve inovasyon ile ilgili bilgi ağlarına

katılım sağlamak, Merkezin uluslararası nitelik kazanmasını ve uluslararası düzeyde hizmet

vermesini sağlamak.

ı) Amaçları kapsamında ulusal ve uluslararası, resmî veya özel kuruluşlarla ortak ça-

lışmalar yürütmek veya bu kuruluşlarla iş birliği yapmak.

i) Kuluçka yararlanıcılarına, şirketleşme süresince ihtiyaç duydukları mekan, altyapı,

destek hizmetleri gibi imkanları bedelli veya bedelsiz olarak sağlamak.

j) Merkezin amacıyla ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, girişimcilik konularında deneyimli Üniversitenin idari kadrosu
veya akademik kadrosu içerisinden, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan
Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdür yerine Rektör
tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Teknoloji Transfer

Ofisi Müdürlüğüne sunmak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Teknoloji Transfer Ofisi Müdürlüğüne sunmak.
ç) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değer-

lendirme işlerini yürütmek.
d) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Yönetim Kuruluna

rapor sunmak.
(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, ça-

lışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılma-
sından sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Kurul üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu
Başkanının başkanlığında toplanır. Kurul üyeleri, Üniversitenin Merkezin faaliyet alanına giren
konularda çalışan tam zamanlı akademik ve idari kadro arasından Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilen asgari üç, azami beş üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen ve üyelere önceden
bildirilen gündem doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Yönetim
Kurulu Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayı-
sının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oyların
eşitliği durumunda kararlar bir sonraki toplantıda tekrar görüşülerek karara bağlanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma esaslarını belirlemek.
b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre destek olmak.
c) Stratejik planları ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
ç) Girişimci ve girişimci adaylarına bedelli veya bedelsiz sağlanacak mekan, altyapı,

destek hizmetleri gibi imkanların tahsisine ilişkin kuralları belirlemek.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, öğretim üyeleri ile en-
düstride çalışmalar yürütmüş ve yürüten kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen
asgari beş, azami on kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır.
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(2) Danışma Kurulu; Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı konular ile Mer-
kezin faaliyetleri konusunda görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır.

(4) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——
İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ MALZEME-METALURJİ TEKNOLOJİLERİ

İNOVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Gedik Üniversitesi Malzeme-Meta-
lurji Teknolojileri İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları,
organları ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Gedik Üniversitesi Malzeme-Metalurji Tek-
nolojileri İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Gedik Üniversitesi Malzeme-Metalurji Teknolojileri İno-

vasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (MMT-İUAM) Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gedik Üniversitesi Malzeme-Metalurji Teknolojileri İnovasyon

Uygulama ve Araştırma Merkezini (MMT-İUAM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan Metalurji ve Malzeme Mü-

hendisliği Bölümü başta olmak üzere diğer mühendislik bölümlerinde ve Üniversite bünyesinde

bulunan uygulama ve ar-ge merkezlerinin halen var olan bilimsel-teknik altyapı ve yetişmiş

insan gücünü, ileri teknolojilere dayalı yeni nesil malzeme, sistem ve yöntemlerin geliştirilmesi

ve ilgili testlerin yapılması amacıyla bir araya getirerek ulusal kalkınma hedeflerine erişilmesine

katkıda bulunacak şekilde araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürmek.

b) Merkezin bünyesinde kurulacak olan yüzey karakterizasyonu, metalografi, mekanik,

tahribatsız muayene, yenilikçi birleştirme teknolojileri, enerji teknolojileri ve optoelektronik

laboratuvarları ile başta kaynak, döküm, vana diğer sanayi ürünlerinin üretimlerini bilimsel

platformda desteklemek, sonra da diğer üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile sanayinin

ihtiyaç duyduğu test ve analizleri gerçekleştirmek, danışmanlık hizmeti vermek, ortak projeler

üretmek.

c) Hidrometalurji ve pirometalurji laboratuvarlarıyla katma değerli inovatif ürünlerin

ekstraktif metalürji prensipleri ile üretimine yönelik ar-ge çalışmaları gerçekleştirmek, Isıl

işlem laboratuvarıyla malzeme geliştirme anlamında inovatif çözümler üretmek.

ç) Tüm mühendislik çalışmalarının, yazılım programları ile dijital dünyaya ayak uy-

durmasını sağlamak.

d) Merkezde yetiştirilecek kalifiye elemanların, ulusal kalkınma hedeflerinde öncelikli

olan savunma, otomotiv, enerji, yenilikçi malzeme teknolojileri ve biyomedikal sanayi başta

olmak üzere diğer tüm sanayi alanlarında da istihdam edilmesine olanak sağlamak.

e) İş kazaları nedeniyle başta ağır sanayi olmak üzere tüm üretim alanlarında çalışan-

ların maruz kaldığı tehlikeli durumları ve iş sağlığını tehdit edebilecek unsurları minimuma

indirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek.

f) Merkezin faaliyetiyle ilgili alanlarda lisansüstü tez çalışmaları yapan öğrenciler ile

teknolojik girişimcilik yapan akademisyen ve öğrencilere araştırma ortamı sağlamak.
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g) Merkezin faaliyetiyle ilgili alanlarda Üniversitenin fikri sınai mülkiyet hakları ha-

vuzuna katkı sağlamak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurum ve özel kuruluşlar ile Merkezin sunacağı test

ve danışmanlık hizmetleri aracılığı ile işbirliği ve ortaklıklar oluşturarak Merkezin sürdürüle-

bilirliğini sağlayabilmek adına kaynaklar oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yeni nesil akıllı malzemeler, ileri teknoloji seramikleri, kompozit malzemeler, elektronik,

manyetik, optik malzemeler, biyomalzemeler, nanomalzemeler alanında ar-ge çalışmaları yap-

mak.

b) Makine, malzeme, tıp, elektronik, enerji, inşaat gibi geleneksel sanayi sektörlerinin

ihtiyaç duyduğu ve yurt içi üretiminin bulunmaması sebebi ile dışa bağımlı olduğu malzeme-

lerin üretilmesini sağlayacak araştırmalar yürütmek.

c) Döküm ve kaynak süreçlerinin geliştirilmesi için metalürjik incelemeler yapmak, bu

konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek ve projeler geliştirmek.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak olan laboratuvarlarda kamu kurum ve kuruluşlar ile

özel sektörün ihtayaç duyduğu testleri gerçekleştirmek ve Merkezin faaliyet alanları çerçeve-

sinde söz konusu kurumların ihtiyaç duydukları konularda ortak çalışmalar yürüterek Merkezin

dinamik bir yapıda kalmasını sağlamak.

d) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler vermek.

e) Isıl işlem, metalografi, döküm, malzeme karakterizasyonu konularıyla ilgili eğitimler

vermek.

f) Sertifikalı tahribatsız muayene eğitimleri vermek.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, kongreler, kurslar ve seminerler düzen-

lemek.

ğ) Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde malzeme metalurji

teknolojileri ile ilgili ders ve seminerler vermek.

h) Kamu kuruluşları ve diğer tüzel/özel kişilerden gelecek isteklere göre araştırma ve

incelemeler yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek, sanayi ve kamu kuruluşlarının talepleri

doğrultusunda bu kuruluşlarca desteklenen orta vadeli araştırma-geliştirme projelerini sözleşme

ile yapmak, uzun vadeli, özel amaçlı uygulamalı stratejik araştırmalar yapmak.

ı) Patent, faydalı model ve akademik yayınlar yapmak ve yapmaya teşvik etmek.

i) Merkezin faaliyetiyle ilgili olarak yerli kuruluşlar ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği

yapmak.

j) İlgili sektörlerde faaliyet gösteren girişimci ve girişimci adaylarına altyapı sağlamak,

mentörlük ve danışmanlık yapmak.

k) Diğer araştırma ve eğitim kurumları ile ileri malzemeler üretim ve şekillendirme

sektöründe çalışmakta olan sanayi kuruluşlarında kurulup işletilmesi güç olan araç, gereç ve

altyapıyı kurmak ve bunları ülke araştırmacıları ile diğer kurumlara açık olarak işletmek, araş-

tırmacılar için gerekli görülen özel alet ve teçhizatı Merkez içinde geliştirmek, ihtiyaç duyulan
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özel alet ve teçhizatı gerek Merkezin kendisi için, gerek diğer araştırma ve sanayi kuruluşları

için üretmek, özel ve hassas alet ve teçhizatın bakım, onarım, ayar, analiz, test ve benzeri hiz-

metleri imkanlar ölçüsünde yerine getirmek.

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 elemanları veya Üniversite için-

den veya dışından konunun uzmanı kişiler arasından, Mütevelli Heyetinin uygun görüşü ile

Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendi-

rilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıl için bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yardımcısı

yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı

Müdüre vekâlet eder ve Yönetim Kurulu raportörlüğünü yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu üyelik seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversitede görevli

öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıl için görevlen-

dirilecek asgari üç, azami beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ayda bir kez salt çoğunlukla top-

lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda kararlar bir sonraki toplantıda

tekrar görüşülerek karara bağlanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerileri doğrultusunda danışma ve çalışma grupları oluşturmak ve bu

grupların çalışma esaslarına ilişkin işleri düzenlemek.

b) Merkezin düzeni, genel işleyişi ve idari personeli ile ilgili Müdürün yapacağı öneri-

leri karara bağlamak.

c) Merkezin yıllık çalışma programlarını karara bağlamak.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, öğretim üyeleri ile en-

düstride çalışmalar yürütmüş ve yürüten kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen

asgari beş, azami on kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı konular ile Mer-

kezin faaliyetleri konusunda görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt

çoğunluğu ile toplanır.

(4) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Çalışma grupları, Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulu-

nan, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile uzmanlık isteyen konularda geçici veya

sürekli olarak oluşturulan gruplardır. Görev süreleri, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Bu

gruplar, Üniversitede görevli öğretim elemanlarından oluşturulabileceği gibi, kısmen veya ta-

mamen bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışındaki kişilerden de oluşturulabilir.

Sertifika programları

MADDE 14 – (1) Merkez, sertifika programları açabilir. Sertifika programlarının yü-

rütülmesine ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca hazırlanıp Rektörün onayına sunulur.

Personel ihtiyacı

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

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

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

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını

ya da bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SİBER GÜVENLİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Siber Güvenlik Uygu-
lama 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; Yalova Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının 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 (YÜSİMER): Yalova Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Yalova Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; siber güvenlik alanında bölge ve ülke çapında bilinçlen-
meye katkıda bulunmak, kurumların isteği üzerine siber güvenlik alanında rapor hazırlamak,
nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve siber güvenlik alanında akademik çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek

ve organize etmek.
b) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.
c) Ulusal ve uluslararası seminerler, sempozyumlar, kongreler, konferanslar, kurslar ve

diğer bilimsel etkinlikler düzenlemek ve gerektiğinde sertifika veya katılım belgeleri vermek.
ç) Siber güvenlik alanında çağın ihtiyaçlarına uygun laboratuvar ve tesisleri kurmak.
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d) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları
ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi
ve benzeri yayınlar yapmak.

e) Öğrencilerin Merkezin görev alanına giren konularda yaptığı yüksek lisans ve dok-
tora çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek.

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, Bilgisayar Bilimleri alanı ile ilgili araştırma, geliştirme veya

uygulama deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık
süre için görevlendirilir. Aynı kişi Müdür olarak üst üste en fazla iki kez görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite bünyesindeki
öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Mü-
dür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet
altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.
ç) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.
d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak ve bunu

Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak.
f) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve ilgili birimler arasındaki

koordinasyonu sağlamak.
g) Merkez bünyesinde çalışan personelin görevlerini; etik ve bilimsel kurallara, ilgili

mevzuata ve bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.
ğ) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcılarından biri ile Üniver-

sitede çalışan öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen Rektör tarafından gö-
revlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev
süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir
nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az iki ayda bir kez salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik durumunda Müdürün bulunduğu taraf
çoğunluğu sağlamış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer

mevzuat hükümlerine göre daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve
kararları almak.

b) Müdür tarafından her faaliyet dönemi sonunda hazırlanan yıllık faaliyet raporunun
ve yıllık çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu de-
ğerlendirmek.

c) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke,
esas ve usullerini tespit etmek ve hazırlanan protokol taslağını değerlendirmek.

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konuların-
daki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak
ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Yönetim Kurulu
tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezin amaçları doğrultusunda ça-
lışmaları, bilimsel ve teknolojik araştırma veya uygulamaları olan Üniversite içinden veya dı-
şından olmak üzere en az beş en çok dokuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev
süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden
ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile top-
lanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalış-
malar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş ve önerilerde
bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5229 
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Bodrum 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5028 

—— • —— 
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5126 

—— • —— 
İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5248 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 ADET E-POSTA GÜVENLİK CİHAZI VE 1 ADET SIFIRINCI GÜN  

SALDIRI TESPİT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 2 adet E-Posta Güvenlik Cihazı ve 1 

adet Sıfırıncı Gün Saldırı Tespit Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26.06.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5265/1-1 
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GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türk Patent Ve Marka Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 

güvenlik ürünleri ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24/06/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5263/1-1 
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İHALE İLANI 

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

Fabrikamızda 2019 yılı kampanya dönemi linyit kömürünün, kömür hazırlamadan kazan 

bunkerine nakli, cüruf çıkarıcı katının çevre temizliği işi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Teklif Alınmak Suretiyle ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/282788 

1 - İdarenin 

a) adresi : Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR 

b) telefon ve faks numarası : Tel : 0 266 865 19 40 (4 Hat) 

  Faks : 0 266 865 26 04-05 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : 36 (Otuzaltı) kişi ile 105 gün (±%20 toleranslı) süreyle 

Linyit kömürünün, kömür hazırlamadan kazan 

bunkerine nakli, cüruf çıkarıcı katının çevre temizliği işi 

işçiliği, işin konusunu teşkil etmektedir. 

b) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası 

c) işin süresi : Yer teslimini müteakip 105 takvim gününde 

tamamlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 03.07.2019 Çarşamba günü saat: 14.30 

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 

Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5337/1-1 
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İHALE İLANI 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlaması Hizmet Alımı işi 

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

Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/283447 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bursa karayolu 4. Km. Susurluk/BALIKESİR 

b) Telefon No : 0 266 865 19 40 (4 Hat) 

c) Faks No : 0 266 865 26 04-05 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Susurluk Şeker Fabrikası 2019/2020 Kampanya 

Döneminde Her vardiyada 14 işçi olmak üzere toplam 

42 işçi ile ± % 20 toleranslı 85.000 ton kristal şekerin 

ambalajlama ünitesinde 50 Kg lık Torbalara konulup, 

ağzının dikilerek şeker ambarına verilmesi işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi  : Susurluk Şeker Fabrikası 2019/2020 kampanya 

dönemidir. (± % 20 toleranslı 105 gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 04.07.2019 Saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4.Km 

Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5338/1-1 
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OPERATÖRLÜ ARACA MONTELİ KUYU ÖLÇÜLERİ İŞ MAKİNASI  

KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Operatörlü Araca Monteli Kuyu Ölçüleri İş Makinası Kiralama Hizmet Alımı 07.01.2006 

tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 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 : 2019/279119 

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, 1 Adet 

  Operatörlü Araca Monteli Kuyu Ölçüleri İş Makinası 

Kiralama Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı yer : Türkiye Geneli 

c) İşin süresi : 

Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 5(beş) iş günü içinde yüklenici İdare ile irtibata 

geçerek işe başlamaya hazır olduğunu İdareye bildirecektir. Yüklenici Operatörlü Araca Monteli 

Kuyu Ölçüleri İş Makinasını MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı binası 

arkasında bulunan Test Kuyusu önündeki alana getirecek, Kuyu Ölçüleri Birim Yöneticiliği 

Yetkili Personelleri tarafından yapılan kontrollerden sonra, Operatörlü İş Makinasının uygun 

olduğu durumda, çalışacağı bölgeye sevk edilecektir. Uygun bulunmazsa eksiklikleri gidermesi 

için Yükleniciye 5(beş) iş günü daha süre verilir. Yüklenici yasal süre içerisinde hazır duruma 

geldiğinde, Operatörlü İş Makinasını 5(beş) takvim günü içerisinde çalışacağı bölgeye sevk 

ederek işe başlayacaktır. Yüklenici bütün iş makinasını yakıt deposunu dolu olarak MTA’ya 

teslim edecektir. İş bitiminde MTA’dan depoları dolu olarak teslim alacaktır. Sevk edilen projede, 

tamamlanacak ilk sondajın ölçümü için, İdarenin belirleyeceği tarihte sondaj lokasyonunda hazır 

bulunacaktır. MTA Yetkilileri ve Yüklenici arasında ilk kuyu ölçü işleminden sonra, işe başlama 

tutanağı imza altına alınacak ve işin başlangıç tarihi işe başlama tutanağının imza altına alındığı 

tarih olacaktır. Bu bağlamda işin süresi olan 365(üçyüzaltmışbeş) takvim günü söz konusu tarih 

itibariyle başlayacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 01/07/2019 - 10:30 
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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, 

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: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

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. 
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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. 5221/1-1 

—— • —— 

SPİRAL AĞIRLIK BORUSU (DRİLL COLLARS) ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Spiral Ağırlık Borusu (Drill Collars) Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de 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 : 2019/266368 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü 

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

  06800 Çankaya /Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 53 - 0312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi : --- 

ç) İhale dok. görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : --- 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 70 Adet 6 1/2” Spiral Ağırlık Borusu (Drill Collars) Mal 

Alımı 

b) Teslim yeri/yerleri : Yerli İstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü Sondaj 

Ambarları 

  Yabancı istekliler için: CFR herhangi bir Türkiye Deniz 

Limanı 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatının( yabancı istekliler için akreditifin açıldığı 

tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren 150 

(yüzelli) takvim günüdür 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 04.07.2019 - 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 

esnaf ve sanatkârlar 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, 

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 ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

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

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 
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İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

İdaremizce benzer iş olarak kabul edilecek işlere ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden 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 Daire Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 205 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, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri 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. 5222/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi 

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

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

Yönetmelik” uyarınca Üniversitemizin Hukuk Fakültesine aşağıda belirtilen Araştırma Görevlisi 

kadrosu için tam zamanlı araştırma görevlisi (1 adet) alınacaktır. 
 

İLAN  

İlanın çıkılacağı yer: Koç Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/ Özel Hukuk Bölümü/Medeni 

Hukuk Anabilim Dalı  

Kadro Unvan: Araştırma Görevlisi  

Kadro Sayısı: 1  

Kadro Derecesi: 0 

Ales puanı: 80 

YDS/Dengi: 87  

Duyuru Başlama Tarihi: 17.06.2019 

Son Başvuru Tarihi: 01.07.2019 

Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 3.07.2019 

Sınav Giriş Tarihi: 08.07.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi: 11.07.2019 

Başvuru Şekli: Şahsen 

Başvuru Yeri: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Rumelifeneri Yolu 34450 

Sarıyer/İstanbul  

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adres: https://law.ku.edu.tr/  

İlan Özel Şartı: Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Hukuk alanında yüksek lisans 

yapıyor veya Hukuk yüksek lisans programına kabul almış olmak. 
 

İstenen Belgeler: 

Adaylar başvurularını başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri ile Hukuk 

Fakültesi Dekanlığı'na yapacaklardır. 

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. 

1. Fotoğraflı Özgeçmiş, 

2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti,  

3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş),  

4. Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans/ Kabul belgesi), 

5. Not Döküm Belgesi (Transkript), 

6. Ales Belgesi, 

7. YDS Belgesi, 

8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge, 

9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği, 

10. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge), 

11. Kişisel Veri Teslim Etme Rıza Dilekçesi (Başvuru teslimi sırasında temin edilecektir). 

 5268/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü

Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin
Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1149)

YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Malzeme-Metalurji Teknolojileri İnovasyon

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Yalova Üniversitesi Siber Güvenlik 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.


