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YÖNETMELİKLER

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/1991 tarihli ve 20955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu

Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu

Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK ARAŞTIRMA VE 

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/3/1995 tarihli ve 22232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu

Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine, çalışma şekline

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilimsel danışman: Merkezin danışmanlarını,

b) Çalışma grupları: Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarını,

c) Danışma Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez (ÇEVMER): Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

d) Sekreter: Merkezin sekreterini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

g) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı, bölgesel ve ulusal çevre kalitesini korumak ve yük-

seltmek için; ekonomik, teknolojik, teknik, bilimsel, tıbbi, hukuki, sosyal, sanata ait ve ilgili

diğer konularda çalışmalar ve uygulamalar yapmak, Üniversitenin bilimsel ve teknolojik he-

deflerine uygun olarak araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ileri seviyede araştırma

altyapıları kurmak ve donanımlı araştırmacılar yetiştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Katı, sıvı, gaz, buhar, aerosol ve diğer biçimlerdeki maddelerden, bunların atıkların-

dan ve enerji kayıplarından kaynaklanan hava, su, toprak, radyasyon, ses, gürültü, koku, biyo-
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lojik ve benzeri çevre kirliliği sorunlarını aydınlatmak, envanter çıkarmak, ileride karşılaşıla-

bilecek sorunları öngörmek, sorunlara ilişkin çözüm seçenekleri önermek ve bu konularda uy-

gulama, araştırma, inceleme, geliştirme ve destekleyici eğitim çalışmaları yapmak veya yap-

tırmak.

b) İş güvenliği ve proses işlem koşulları ile ilişkilerini kapsayan her türlü konuda uy-

gulama, araştırma, inceleme, geliştirme ve destekleyici eğitim çalışmaları yapmak veya yap-

tırmak.

c) Merkezin amaçlarıyla ilgili olarak modern tekniklerin ve en uygun teknolojilerin uy-

gulanmasına öncelik vererek yeni gelişmelere göre bilimsel ve endüstriyel araştırma, inceleme,

geliştirme ve uygulama projeleri yapmak.

ç) Çevreyle ilgili ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılmasına ve kalite kont-

rollerine yönelik çalışmalar yapmak; bu konularda mevzuatın, standartların ve benzeri belge-

lerin hazırlanması, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak.

d) Ülkenin yerel ve ulusal çevre sorunlarını en aza indirgeyecek yeni ve ekonomik tek-

niklerin, teknolojilerin ve enerji türlerinin seçimi, araştırılması, geliştirilmesi ve ülkemize en

uygun adaptasyonunun sağlanması ile ilgili çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, ilgili

standartların hazırlanmasına veya geliştirilmesine katkıda bulunmak.

e) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve ben-

zeri işlevleri yapmak; böylece ülkenin ürün, hammadde, ara madde, katkı maddeleri, katalizör,

teknik ve teknoloji yönünden dış ülkelere bağımlılığının azaltılmasına ve ülke ekonomisine

katkıda bulunmak.

f) Her türlü kamu ve özel sektör teşebbüs kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda kar-

şılaştıkları çevre sorunlarının belirlenmesine ve bunların çözümlerine yönelik çalışmalar yap-

mak, bu çalışmaların sonuçları hakkında bilimsel görüş bildirmek, rapor vermek, proje ve ben-

zeri bilimsel ve teknik araştırmalar, danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde

bulunmak; bu hususlarla ilgili belge ve sertifika düzenlemek, vermek veya yayınlamak.

g) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak öncelikle yöre halkını ve endüstrisini bil-

gilendirmek, bilgi aktarımını, alışverişini ve birikimini sağlamak ve bu bilgileri yöresel, ulusal

ve uluslararası düzeyde duyurmak.

ğ) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışındaki kurum/kuruluş-

larla veya kişi ve gruplarla ilişki ve iletişim kurmak, bilimsel ve teknolojik yazışma, işbirliği,

araştırma ve proje çalışmaları yapmak, toplantılar düzenlemek; bu tür faaliyetlere destek ver-

mek veya destek almak.

h) İşbirliği yapılan kurumların/kuruluşların Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili sorun-

larına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte laboratuvar, pilot ve endüstriyel

ölçekte deneyler yapmak; nicel ve nitel veri toplayıp değerlendirmek; araştırma, uygulama ve

eğitim birimleri, laboratuvarlar, sabit ve hareketli veri toplama-değerlendirme istasyonları kur-

mak, işletmek ve bu ünitelerde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdam etmek; bu faaliyet-

lerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için Üniversiteden destek almak.

ı) Çevre kalitesini bozan maddelerden/atıklardan yararlı ürün, yan ürün ve benzeri mad-

deler üretme amacıyla çalışmalarda bulunmak.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                   7 Ekim 2019 – Sayı : 30911



i) Merkezin geliştirdiği teknik ve teknolojiler, know-how ve benzeri yasal buluşlar ve

uygulamalar için fikri ve sınai hakların korunması konusunda belgelendirme, projelendirme

ve ticarileştirme gibi süreçler için gerekli çalışmaları yapmak.

j) Merkezin çalışmalarında etkinliği artırmak için gerektiğinde işbirliği yaparak hizmet

içi eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller,

sergiler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzenlemek ya da başka kuruluşlarca düzenlenen benzeri

etkinliklere katılmak; resim, fotoğraf, şiir, şarkı, kompozisyon, karikatür, senaryo, afiş ve ben-

zeri yarışmalar düzenlemek ve ödül vermek.

k) Çağdaş teknolojik imkânlardan yararlanarak Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili ko-

nularda ulusal ve uluslararası işbirliği çerçevesinde yazışmalarda bulunmak, çeşitli türde eser-

ler, yayınlar, Türkiye ve yabancı ülkelerde yayımlanmakta olan rapor, bülten, kitap, dergi, bro-

şür, tebliğ ve benzeri her türlü belge ve eserleri toplayarak arşiv, kitaplık ve bilgi merkezi oluş-

turmak.

l) Merkezin her türlü bilimsel ve teknik verilerini, buluşlarını, yeniliklerini, üretim,

araştırma ve benzeri faaliyetlerini ve önerilerini bilimsel rapor, proje, bülten, kitap, dergi, bro-

şür, tebliğ, makale ve benzeri yayınlar, film, resim, fotoğraf, slayt ve benzeri eserler şeklinde

yayınlamak/yayımlamak; bu faaliyetleri içeren slayt, resim, video ve diğer arşivleri oluştur-

mak.

m) Güncel ve gelecekteki koşulların gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak, yaptırmak,

yürütmek ve koordine etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kuruludur. Gerektiğinde Merkez bünyesinde çalışma grupları oluşturulabilir; bilimsel danışman

çalıştırılabilir.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; çevre ve sorunları konularında çalışmaları olan Üniversitenin

kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dol-

madan boşalan Müdürlük için Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi

başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin faaliyet alanlarına ve gelişimine yönelik çalışmalar yapmak, gerekli eşgü-

düm ve denetimi sağlamak.

c) Merkez personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve per-

soneli denetlemek.

ç) Merkezin eğitim, araştırma ve diğer yönetim işlerini yürütmek; plan, proje, program

ve çalışma raporlarını hazırlamak ve çalışma programlarının yürütülmesini sağlamak.
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d) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak ve Yönetim
Kurulunun başkanı olarak toplantıları yönetmek; Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygula-
mak.

e) Çalışma gruplarının oluşturulması, başkan ve üyelerinin belirlenmesi için Yönetim
Kuruluna öneride bulunmak; çalışma grupları arasında işbirliğini ve eşgüdümü sağlamak, bu
hususta her türlü tedbiri almak; faaliyetleri yürütmek ve denetlemek.

f) Danışma Kurulu ve bilimsel danışmanlık üyelikleri için uygun gördüğü isimleri Yö-
netim Kurulunun görüşüne ve onayına sunmak.

g) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma
programını her yılın Ocak ayı sonuna kadar hazırlamak; Yönetim Kurulunun uygun görüşünü
aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkezdeki diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
Müdür yardımcısı
MADDE 9 – (1) Müdür, kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde yardımcı olmak

üzere bir Üniversite öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rek-
törün onayına sunar. Herhangi bir nedenle boşalan müdür yardımcılığı için aynı usulle yeniden
görevlendirme yapılır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden
ayrılması durumunda müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdür yardımcısının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Müdürün verdiği görevleri yerine getirir.
b) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder.
Sekreter
MADDE 11 – (1) Sekreter, Üniversitenin en az ön lisans derecesine sahip personeli

arasından Rektör tarafından görevlendirilir.
Sekreterin görevleri
MADDE 12 – (1) Sekreterin görevleri şunlardır:
a) Müdürün sorumluluğunda Merkezin sekretaryasını ve yazışmalarını yürütmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına oy kullanmadan katılmak ve

sekretaryasını yürütüp karar defterini tutmak.
c) Müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve beş öğretim üyesi ile

birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulunda
görevlendirilecek öğretim üyeleri, Merkezin faaliyetleri kapsamındaki çalışmalar konusunda
bilgileri ve/veya deneyimleri olan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisiyle
Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyelerinden en
çok ikisi Müdürün önerisiyle Rektör tarafından bir kez daha görevlendirilebilir, diğer üyelerin
görevi ise sona erer. Üst üste üç toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayan üyenin görevi
sona erer. Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulunda ikinci kez görev-
lendirilmiş en çok iki üye aynı anda görev yapabilir.
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(3) Yönetim Kurulu; üç ayda en az bir defa olmak üzere, Müdürün çağrısı üzerine veya

Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğuyla

toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Mü-

dürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Müdürden, Danışma Kurulundan veya çalışma gruplarından gelen öneri, istek ve

başvurularla ilgili kararlar almak.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu/özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek alana özgü

çalışmalara ilişkin temel ilke, esas ve usulleri belirlemek.

ç) Merkezde yapılan test, analiz, eğitim, danışmanlık, uygulama ve araştırmalarla ilgili

kararlar almak ve fiyat tarifesine ilişkin önerileri belirleyerek Üniversite Yönetim Kurulunun

onayına sunmak.

d) Eğitim programlarının açılmasına ve yürütülmesine ilişkin temel ilke, esas ve usulleri

belirlemek.

e) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali çerçevesini ve ben-

zeri işlerle ilgili esasları belirlemek.

f) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere verilecek belge ve sertifikalar ko-

nusunda karar vermek.

g) Müdür tarafından getirilen Merkez bünyesinde çalışma grupları kurulması, başkan

ve üyelerinin atanması önerilerini inceleyerek karara bağlamak; çalışma gruplarının faaliyet

alanlarını ve işleyiş esaslarını belirleyerek denetimini yapmak; gerektiğinde çalışma grupları

başkanlarını Yönetim Kuruluna davet ederek görüşlerine başvurmak.

ğ) Danışma Kurulu ve bilimsel danışman üyelikleri için Müdürün önereceği isimler ile

ilgili karar almak.

h) Her yılın sonunda Rektörün onayına sunulacak Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık

faaliyet raporunu görüşmek ve karara bağlamak.

ı) Müdürün gündeme getireceği diğer konuları karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun

uygun görmesi ile Rektör tarafından seçilen en çok yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulunun

başkanlığını Müdür yürütür. Üyeler;

a) Üniversitenin fakülte dekanları, enstitü müdürleri, yüksekokul müdürleri, bölüm baş-

kanları ve merkez müdürleri veya temsilcileri,

b) Merkezin çalışma faaliyetleriyle ilgili konularda çalışmaları bulunan Üniversite içi

veya dışında görevli bilim insanları,

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşlet-

meleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Eskişehir İl Müdürlüğü, Bursa

Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreterliği, Eskişehir Organize Sanayi

Bölgesi temsilcileri ve ilgili özel sektör temsilcileri,

arasından seçilir.
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(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantının
gündemi Müdür tarafından hazırlanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyetleri, işleyişi ve sunduğu hizmetler ile ilgili konularda görüş

sunmak.
b) Merkezin faaliyetleri için yeni konular önermek ve Merkezin faaliyet göstereceği

öncelikli alanlar hakkında görüş sunmak.
c) Çalışma gruplarının oluşturulmasına yönelik olarak Merkeze önerilerde bulunmak.
Bilimsel danışmanlar

MADDE 17 – (1) Bilimsel danışmanlar, yurt içi ve yurt dışında Merkezin çalışma alan-
larıyla ilgili konularda deneyimli yurt içindeki veya yurt dışındaki bilim insanları/sektör çalı-
şanları arasından Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun uygun görmesi ile Rektör tarafından
görevlendirilir.

(2) Bilimsel danışmanlar, Merkezin çalışmalarında Müdüre danışman olarak yardımcı
olurlar.

Çalışma grupları

MADDE 18 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek, ve-
rimliliğini artırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Müdürün önerisi üzerine
Yönetim Kurulu kararıyla çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarının başkanları ve üyeleri Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.

(3) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu başkanının yönetiminde yürütülür.
(4) Çalışma grubu başkanı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aralıklarda Müdüre

yapılan çalışmalarla ilgili rapor sunar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 19 – (1) Merkezin ihtiyaçları Rektörlükçe sağlanan bütçe kaynaklarının yanı
sıra, döner sermaye gelirleri ile çeşitli kuruluşlardan alınan bağış ve yardımlarla karşılanır.
Merkezin mali işleri Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi tarafından ve/veya ilgili mevzuat
hükümlerine göre yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 20 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-
nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine, çalışma şekline

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İTAM): Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin bilimsel ve teknolojik hedeflerine yö-

nelik olarak Üniversite bünyesinde ileri seviyede bir araştırma altyapısı kurmak, burada nitelikli

araştırmalar yapmak ve donanımlı araştırmacılar yetiştirmektir.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların ortak ihtiyacı olan ileri teknoloji

araştırma altyapısı yatırımları yaparak laboratuvarlar ve araştırma üniteleri kurmak ve bunların

işletilmesini gerçekleştirmek.

b) Üniversitenin stratejik planı kapsamında ileri teknolojiler alanında ortaya çıkan ih-

tiyaçlar doğrultusunda yeni birimler ve çalışma grupları oluşturmak ve araştırma ortamları sağ-

lamak.

c) Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda ileri teknolojiler alanında üst düzeyde araştır-

malar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.

ç) İleri teknolojiler konusunda her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik eğitim

programları, konferans, teorik ve uygulamalı kurs, seminer, çalıştay ve benzeri Merkez içi/Üni-

versite içi etkinlikler ile sempozyum, kongre gibi ulusal/uluslararası bilimsel toplantılar dü-

zenlemek ve öğrencilere staj imkanları yaratmak.

d) Faaliyetleriyle ilgili konularda ulusal/uluslararası kurumlarla/kuruluşlarla işbirliği

yapmak.

e) Faaliyet alanlarıyla ilgili kitap, dergi, broşür, CD, elektronik yayın ve benzeri belgeler

yayımlamak.

f) Merkez altyapısını kullanacak kişilere, laboratuvar ve cihazların kullanımı ve labo-

ratuvar güvenliği konusunda eğitimler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kuruludur.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin ileri teknolojiler ve uygulamaları konularında

yetkin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dol-

madan boşalan Müdürlük için Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi

başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.
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b) Merkezin faaliyet alanlarına ve gelişimine yönelik çalışmalar yapmak, gerekli eşgü-

düm ve denetimi sağlamak.

c) Üniversitenin araştırma altyapısının kullanımına ilişkin Rektöre görüş bildirmek.

ç) Merkez personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve per-

soneli denetlemek.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Kurulu toplantıya davet etmek ve toplantının

gündemini belirlemek.

e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

f) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma

programını her yılın Ocak ayı sonuna kadar hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını alarak

Rektörün onayına sunmak.

g) Merkezin diğer görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde yardımcı olmak

üzere Merkezin çalışma alanları kapsamında araştırmalar yapan bir Üniversite öğretim üyesini

müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Herhangi bir nedenle

boşalan müdür yardımcılığı için aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Müdür yardımcısı,

Müdürün verdiği görevleri yerine getirir ve Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda

Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden

ayrılması durumunda müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Merkezin faaliyetleri

kapsamında araştırma, uygulama ve eğitim deneyimleri olan Üniversitenin farklı bilim alanla-

rındaki öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen beş

üye dâhil toplam yedi üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyelerinden en

çok ikisi Müdürün önerisiyle Rektör tarafından bir kez daha görevlendirilebilir, diğer üyelerin

ise görevi sona erer. Üst üste üç toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayan üyelerin görevi

sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak

üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulunda ikinci kez görevlendirilmiş en

çok iki üye aynı anda görev yapabilir.

(3) Yönetim Kurulu; üç ayda en az bir defa olmak üzere, Müdürün çağrısı veya Yönetim

Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır.

Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu

yönünde karar alınmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak ve bun-

ların görevlerini belirlemek.

c) Müdür, Danışma Kurulu ve çalışma gruplarından gelen öneri, istek ve başvurular ile

ilgili kararlar almak.

ç) Eğitim programlarının açılmasına ve yürütülmesine ilişkin temel ilke, esas ve usulleri

belirlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu/özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek alana özgü

çalışmalara ilişkin temel ilke, esas ve usulleri belirlemek.

e) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki

yıla ait çalışma programını onaylamak.

f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu;

a) Üniversitenin fakülte dekanları, enstitü müdürleri, yüksekokul müdürleri, bölüm baş-

kanları ve merkez müdürlerinden veya temsilcilerinden,

b) Eskişehir Teknik Üniversitesi mensubu olup Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-

tırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Teşvik ödülleri sahipleri ve üyelerinden, Türkiye Bilimler

Akademisi (TÜBA) ödülü sahipleri ve üyelerinden, Üniversitenin Bilim ve Teknoloji Ödülü

sahiplerinden,

c) Merkezin çalışma faaliyetleriyle ilgili konularda yetkin TÜBİTAK Bilim Ödülü sa-

hibi iki bilim insanından,

ç) Eskişehir Sanayi Odası Başkanı, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) A.Ş.

Genel Müdürü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü, Küçük ve Orta Ölçekli İş-

letmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Eskişehir İl Müdürü, Bursa

Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri, Tarım ve Orman Bakanlığı Es-

kişehir İl Müdürü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eskişehir İl Müdüründen,

oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışma grubu sorumluları Danışma Kurulunun doğal

üyeleridir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine ve Rektörün başkan-

lığında toplanır.
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Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyetleri, işleyişi, sunduğu hizmetler ve teknolojik işlevleri konu-

sunda görüş bildirmek.

b) Merkezin faaliyetleri için yeni konular önermek ve Merkezin faaliyet göstereceği

öncelikli alanlar hakkında görüş bildirmek.

c) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel ve idari planları konusunda görüş bildirmek.

ç) Çalışma gruplarının oluşturulmasına yönelik olarak Merkeze önerilerde bulunmak.

d) Lisansüstü programların güncellenmesi konusunda ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına uy-

gun nitelikli disiplinlerarası donanıma sahip araştırmacı ve akademik personelin yetiştirilmesi

hakkında görüş bildirmek.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek, ve-

rimliliğini artırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla

çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarının sorumluları ve üyeleri Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu

tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından belirlenir.

(3) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu sorumlularının yönetiminde yürütü-

lür.

(4) Çalışma grubu sorumlusu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aralıklarda Müdüre

çalışmalarıyla ilgili rapor sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşıla-

nır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama

Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine, çalışma şekline

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilimsel danışman: Merkezin danışmanlarını,

b) Çalışma grupları: Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarını,

c) Danışma Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygu-

lama Merkezinin Danışma Kurulunu,

ç) Sekreter: Merkezin sekreterini,

d) Merkez (SHAUM): Eskişehir Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uy-

gulama Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

g) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Sektör: Türk havacılık sektörünü,

h) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası hava ulaştırmasının, hava seyrüseferinin ve havacılık hizmet-

lerinin düzenli, emniyetli işleyişine ve gelişimine yönelik olarak teknolojik, teknik, bilimsel,

tıbbi, yasal, ekonomik, sosyal, sanatsal ve diğer ilgili konularda uygulama, araştırma, proje ve

eğitim çalışmaları yürütmek ve test hizmeti vermek.
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b) Sektörün optimum organizasyonuna yönelik araştırmalar yaparak projeler geliştir-

mek; sektörü ilgilendiren kuralların, ülkenin çıkarları da göz önünde bulundurularak dünya

standartları seviyesinde geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütmek.

c) Sektörün mevcut sorunlarının giderilmesine yönelik olarak araştırma ve çalışmalar

yapmak.

ç) Sektörde araç gereç, malzeme ve insan kaynakları bakımından dış kaynaklara ba-

ğımlılığı azaltacak yöntem ve teknikler üzerinde çalışmalar yaparak ekonomik ve sosyal kal-

kınmaya katkıda bulunmak.

d) Gerekli hallerde, Merkezin çalışma alanlarındaki konularda, sektör personeline yö-

nelik eğitimler düzenlemek.

e) Çalışmalarını ve görevlerini gerçekleştirirken Üniversitenin diğer birimleri, Ulaştırma

ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü başta olmak üzere; yurt içi ve yurt dı-

şındaki kamu ve özel nitelikli ulusal ve uluslararası ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler veya

kişi ve gruplarla ilgili mevzuat doğrultusunda irtibat kurmak, bilimsel ve teknolojik işbirliği,

araştırma ve proje çalışmaları yapmak, toplantılar düzenlemek; bu tür faaliyetleri olanakları

ölçüsünde desteklemek veya destek almak.

f) Güncel ve gelecekteki koşulların gerektirdiği diğer ilgili çalışmaları yapmak, yaptır-

mak ve yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Modern tekniklerin ve en uygun teknolojilerin uygulanmasına öncelik vererek ve

yeni gelişmeleri izleyerek bilimsel, endüstriyel ve ekonomik araştırma, inceleme, geliştirme

projeleri ve uygulamaları ile üretim ve kalite kontrol çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

b) Sektördeki kuruluşların ve kamu kurumlarının ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar,

tasarımlar ve incelemelerle birlikte laboratuvar, pilot ve endüstriyel ölçekte deneyler yapmak;

nicel ve nitel veri toplayıp değerlendirmek; araştırma, uygulama ve eğitim birimleri, laboratu-

varlar, sabit ve hareketli veri toplama-değerlendirme istasyonları kurmak ve işletmek.

c) Merkezin geliştirdiği teknik ve teknolojiler, know-how ve benzeri yasal buluşlar ve

uygulamalar için fikri ve sınai hakların korunması konusunda belgelendirme, projelendirme

ve ticarileştirme gibi süreçler için gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Her türlü ulusal ve uluslararası, kamu ve özel teşebbüs kesimlerinin ihtiyaç duyduk-

ları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak;

çalışma sonuçları hakkında bilimsel görüş bildirmek, rapor vermek, proje ve benzeri bilimsel

ve teknik araştırmalar, yayınlar ve eserler hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak; danış-

manlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri işlevleri yapmak; bu hususlar ile ilgili belge vermek.

d) Ürün, teknoloji ve yöntemlerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili ça-

lışmalar yapmak; bu konularda mevzuatın, standartların ve benzeri belgelerin hazırlanması,

değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak.
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e) Merkezin çalışmalarının etkinliğini artırmak için gerektiğinde ulusal veya uluslararası

bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak hizmet içi eğitim programları, kurslar, seminerler,

konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzen-

lemek ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak; resim, fotoğraf, şiir, şarkı, kompozisyon,

karikatür, senaryo, afiş ve benzeri ilgili yarışmalar düzenlemek, ödül vermek ve bu hususlar

ile ilgili belge ve/veya sertifika vermek.

f) Çağdaş teknolojik olanaklardan yararlanarak ilgili konularda ulusal ve uluslararası

işbirliği çerçevesinde yazışmalar yapmak, çeşitli türde eserler yayınlamak, yurt içinde ve yurt

dışında yayınlanmakta olan rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ ve benzeri her türlü belge

ve eserleri toplayarak arşiv, kitaplık ve bilgi merkezi oluşturmak.

g) Merkezin her türlü teknik ve bilimsel verilerini, buluşlarını, yeniliklerini, üretim,

araştırma ve benzeri faaliyetlerini ve önerilerini bilimsel rapor, proje, bülten, kitap, dergi, bro-

şür, tebliğ, makale, film, resim, fotoğraf, yansı ve benzeri eserler şeklinde yayınlamak, internet

sitesinde duyurmak.

(2) Merkez çalışmalarıyla ilgili faaliyetlerini sürdürürken, Üniversiteye bağlı birimlerin

mevcut olanaklarından (laboratuvarlar, atölyeler ile uçak, helikopter ve diğer havacılık faali-

yetleri gibi) yararlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kuruludur. Gerektiğinde Merkez bünyesinde çalışma grupları oluşturulabilir; bilimsel danışman

çalıştırılabilir.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamında çalışmaları olan Üni-

versitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

Süresi dolmadan boşalan Müdürlük için Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme

yapılır. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle

görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin faaliyet alanlarına ve gelişimine yönelik çalışmalar yapmak, gerekli eşgü-

düm ve denetimi sağlamak.

c) Merkez personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve per-

soneli denetlemek.

ç) Merkezin eğitim, araştırma ve diğer yönetim işlerini yürütmek; plan, proje, program

ve çalışma raporlarını hazırlamak ve çalışma programlarının yürütülmesini sağlamak.

d) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak ve Yönetim

Kurulunun başkanı olarak toplantıları yönetmek; Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygula-

mak.
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e) Çalışma gruplarının oluşturulması, başkan ve üyelerinin belirlenmesi için Yönetim

Kuruluna öneride bulunmak; çalışma grupları arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlamak, bu hu-

susta her türlü tedbiri almak; faaliyetleri yürütmek ve denetlemek.

f) Danışma Kurulu ve bilimsel danışman üyelikleri için uygun gördüğü isimleri Yöne-

tim Kurulunun görüşüne ve onayına sunmak.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ya-

parak amaca ve usule uygun proje ve diğer karşılıklı yardımları gerçekleştirmek.

ğ) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma

programını her yılın Ocak ayı sonuna kadar hazırlamak; Yönetim Kurulunun uygun görüşünü

aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

h) Merkezdeki diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Müdür yardımcısı

MADDE 9 – (1) Müdür, kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde yardımcı olmak

üzere bir Üniversite öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rek-

törün onayına sunar. Herhangi bir nedenle boşalan müdür yardımcılığı için aynı usulle yeniden

görevlendirme yapılır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden

ayrılması durumunda müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdürün verdiği görevleri yerine getirir.

b) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder.

Sekreter

MADDE 11 – (1) Sekreter, Üniversitenin en az ön lisans derecesine sahip personeli

arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Sekreterin görevleri

MADDE 12 – (1) Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Müdürün sorumluluğunda Merkezin sekretaryasını ve yazışmalarını yürütmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına oy kullanmadan katılmak ve

sekretaryasını yürütüp karar defterini tutmak.

c) Müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve üç öğretim üyesi ile

birlikte toplam beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulunun

diğer üç üyesi Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üst üste üç toplantıya mazeret

bildirmeksizin katılmayan ve altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin görevi

sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi doldurmak

üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
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(3) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt ço-

ğunluğunun talebi üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar, toplantıya ka-

tılanların oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulunda oylamalar açık oyla ve çoğunluk usulü ile

yapılır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Müdürden, Danışma Kurulundan veya çalışma gruplarından gelen öneri, istek ve

başvurularla ilgili kararlar almak.

c) Kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.

ç) Merkezde yapılan test, analiz, danışmanlık, uygulama ve araştırmalarla ilgili kararlar

almak ve fiyat tarifesine ilişkin önerileri belirleyerek Üniversite Yönetim Kurulunun onayına

sunmak.

d) Merkez gelirlerinin dağıtım ve kullanım şeklini ilgili mevzuata göre karara bağla-

mak.

e) Eğitim programlarının açılmasına ve yürütülmesine ilişkin temel ilke, usul ve esasları

belirlemek.

f) Merkezde yapılacak eğitim, kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali çerçevesini

ve benzeri işlerle ilgili esasları belirlemek.

g) Eğitim, kurs ve benzeri öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere verilecek belge ve

sertifikalar konusunda karar vermek.

ğ) Müdür tarafından getirilen Merkez bünyesinde çalışma grupları kurulması, başkan

ve üyelerinin atanması önerilerini inceleyerek karara bağlamak; çalışma gruplarının faaliyet

alanlarını ve işleyiş esaslarını belirleyerek denetimini yapmak; gerektiğinde çalışma grupları

başkanlarını Yönetim Kuruluna davet ederek görüşlerine başvurmak.

h) Danışma Kurulu ve bilimsel danışman üyelikleri için Müdürün önereceği isimler ile

ilgili karar almak.

ı) Her yılın sonunda Rektörün onayına sunulacak Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık

faaliyet raporunu görüşmek ve karara bağlamak.

i) Müdürün gündeme getireceği diğer konuları karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin içinden veya dışından Merkezin faa-

liyet alanına giren konularda çalışan kişiler arasından Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun

uygun görmesi ile Rektör tarafından üç yıl için seçilen en çok yedi üyeden oluşur. Danışma

Kurulunun başkanlığını Müdür yürütür.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantının

gündemi Müdür tarafından hazırlanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyetleri, işleyişi, sunduğu hizmetler ve işlevleri konularında görüş

sunmak.
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b) Merkezin faaliyetleri için yeni konular önermek ve Merkezin faaliyet göstereceği

öncelikli alanlar hakkında görüş sunmak.

c) Çalışma gruplarının oluşturulmasına yönelik olarak Merkeze önerilerde bulunmak.

Bilimsel danışmanlık

MADDE 17 – (1) Bilimsel danışmanlar; yurt içi ve yurt dışında Merkezin çalışma alan-

larıyla ilgili konularda deneyimli yurt içindeki veya yurt dışındaki bilim insanları/sektör çalı-

şanları arasından Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun uygun görmesi ile Rektör tarafından

görevlendirilir.

(2) Bilimsel danışmanlar, Merkezin çalışmalarında Müdüre danışman olarak yardımcı

olurlar.

Çalışma grupları

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar, görevler ve faaliyet alanları kap-

samında uygulama, araştırma, inceleme, üretim ve test yapmak üzere, Müdürün önerisi ve Yö-

netim Kurulu kararıyla çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarının başkanları ve üyeleri Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu

tarafından belirlenir.

(3) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu başkanının yönetiminde yürütülür.

(4) Çalışma grubu başkanı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aralıklarla Müdüre

yapılan çalışmalarla ilgili rapor sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 19 – (1) Merkezin ihtiyaçları Rektörlükçe sağlanan bütçe kaynaklarının yanı

sıra, döner sermaye gelirleri ile çeşitli kuruluşlardan alınan bağış ve yardımlarla karşılanır.

Merkezin mali işleri Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi tarafından ve/veya ilgili mevzuat

hükümlerine göre yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 20 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

7 Ekim 2019 – Sayı : 30911                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2017 tarihli ve 30207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin
üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “sınavlarına girmek”
ibaresi “değerlendirmelerine katılmak” olarak değiştirilmiştir.
“Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde birimin yönetim kurulu kararıyla laboratuvar
ve uygulamaların devam yüzdeleri değiştirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “beş”
ibaresi “iki” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı notu
dönem içi değerlendirme notunun %40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavından alınan
notun %60’ının toplamıdır. Bir dersin başarı notunun hesaplanmasında, dönem içi değerlen-
dirme ve dönem sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları birim kurulunun teklifi ve Senato
onayı ile değiştirilebilir. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu dönem içi sınavının %20’si
ile dönem sonu veya bütünleme sınav notunun %80’inin toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan
buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem/yıl sonu veya
bütünleme sınav notunun en az 50 ve başarı notunun en az 60 olması zorunludur. Bütünleme
sınavı yapılmayan ve dönem içi değerlendirmenin ağırlıklı olduğu birimlerde derslerden başarılı
sayılmak için dönem/yıl sonu sınavından asgari bir not alma koşulu aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten dönem/yıl sonu sınavına
girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır; bu sınır
ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile değiştirilebilir. Bütünleme sınavı yapılmayan
ve dönem içi değerlendirmenin ağırlıklı olduğu birimlerde derslerden başarılı sayılmak için
dönem/yıl sonu sınavından asgari bir not alma koşulu aranmaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürü-

tür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/10/2017 30207

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/7/2019 30831
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8521 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

APU BAKIM ONARIM İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/482110 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4436-4437)/ 225 50 60 - 225 72 72 

İhale konusu işin niteliği,  

türü ve miktarı : 26 Adet Muhtelif Tip Lokomotifin APU Yardımcı Güç 

Ünitelerinin Demontajı, Bakımı, Bakım Sonrası Tekrar 

Montajı ve Servise Alınma Hizmet İşi teknik şartnameye 

göre yaptırılacaktır. 

2 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 21.10.2019 - Saat 14.00 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

21.10.2019 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8469/1-1 
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DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Depolama 

Sistemi 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, 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, 15.10.2019 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. 

 8537/1-1 
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11 (ONBİR) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Yalova İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden: 

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 11 adet Jeotermal Kaynak Arama 

sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. 

Bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile ihale 

edilecektir. 

Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 

müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 200 TL karşılığında alınabilir. 

İhale 17.10.2019 Perşembe günü saat 11.05’ de Yalova İl Özel İdaresi Encümen Toplantı 

salonunda İl Encümeni tarafından 1. sıradan başlayarak yapılacaktır. 

 

İhalelik Saha 1 

RUHSAT 

NUMARASI 
İLİ İLÇESİ KÖYÜ 

ALANI 

(Hektar) 

MUHAMM

EN BEDEL 

(TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 

TARİHİ 

ARAMA 

RUHSAT 

SÜRESİ 

3190072 Yalova Çınarcık  -- 1000.00 41.864,54 ¨ 1.255,94 ¨ 17.10.2019 3 Yıl 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; G22d2 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 

Sağa (Y) 681000 686000 686000 681000 

Yukarı (X) 4504000 4504000 4502000 4502000 

 

İhalelik Saha 2 

RUHSAT 

NUMARASI 
İLİ İLÇESİ KÖYÜ 

ALANI 

(Hektar) 

MUHAMME

N BEDEL 

(TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 

TARİHİ 

ARAMA 

RUHSAT 

SÜRESİ 

3190074 Yalova Merkez  -- 2000.00 55.819,40 ¨ 1.674,58 ¨ 17.10.2019 3 Yıl 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; G22d3, G22c4 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 

Sağa (Y) 690000 695000 695000 690000 

Yukarı (X) 4498000 4498000 4494000 4494000 

 

İhalelik Saha 3 

RUHSAT 

NUMARASI 

İLİ İLÇESİ KÖYÜ 

ALANI 

(Hektar) 

MUHAMMEN 

BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 

TARİHİ 

ARAMA 

RUHSAT 

SÜRESİ 

3191791 Yalova Termal   1477.25 4.122.960,43 ¨ 123.688,81 ¨ 17.10.2019 3 Yıl 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; G22d2, G22d3 
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1. Poligon 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta 8. Nokta 9. Nokta 

Sağa (Y) 681000 687000 687000 686950 686870 686794 686664 686565 686186 

Yukarı 

(X) 
4502000 4502000 4501925 4501927 4501953 4501820 4501730 4501935 4501976 

 10. Nokta 11. Nokta 12. Nokta 13. Nokta 14. Nokta 15. Nokta 16. Nokta 

Sağa (Y) 686360 686433 686350 683129 683000 683000 681000 

Yukarı 

(X) 
4501675 4501598 4501515 4500000 4500000 4499940 4499000 

2.Poligon 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta 8. Nokta 9. Nokta 

Sağa (Y) 686350 686490 686584 686657 686784 686950 687000 687000 686000 

Yukarı 

(X) 

4501515 4501350 4501395 4501395 4501570 4501927 4501925 4499000 4499000 

 10. Nokta 11. Nokta 

Sağa (Y) 686000 683129 

Yukarı 

(X) 

4500000 4500000 

 

3.Poligon 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 

Sağa (Y) 686794 686700 686664 

Yukarı (X) 4501820 4501655 4501730 

4.Poligon 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 

Sağa (Y) 683000 683000 681000 

Yukarı (X) 4499940 4499000 4499000 

 

İhalelik Saha 4 

RUHSAT 

NUMARASI 
İLİ İLÇESİ KÖYÜ 

ALANI 

(Hektar) 

MUHAMMEN 

BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 

TARİHİ 

ARAMA 

RUHSAT 

SÜRESİ 

3200816 Yalova Merkez   882.96 2.464.314,87 ¨ 73.929,45 ¨ 17.10.2019 3 Yıl 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; G22d2, G22d3 

1. Poligon 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 

Sağa (Y) 686000 687000 687000 689000 689000 686000 

Yukarı (X) 4499000 4499000 4500571 4500000 4497000 4497856 

2.Poligon 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 

Sağa (Y) 682000 682700 682000 

Yukarı (X) 4498999 4494800 4495000 
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3.Poligon 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 

Sağa (Y) 683000 683000 682000 

Yukarı (X) 4499000 4498714 4499000 

 

İhalelik Saha 5 

RUHSAT 

NUMARASI 
İLİ İLÇESİ KÖYÜ 

ALANI 

(Hektar) 

MUHAMMEN 

BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 

TARİHİ 

ARAMA 

RUHSAT 

SÜRESİ 

3255287 Yalova Merkez   325.65 41.864,54 ¨ 1.255,94 ¨ 17.10.2019 3 Yıl 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; G22d2 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 

Sağa (Y) 686000 690000 690000 686700 686846 686000 

Yukarı (X) 4503500 4503500 4502707 4503000 4502000 4502000 

 

İhalelik Saha 6 

RUHSAT 

NUMARASI 
İLİ İLÇESİ KÖYÜ 

ALANI 

(Hektar) 

MUHAMMEN 

BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 

TARİHİ 

ARAMA 

RUHSAT 

SÜRESİ 

3255496 Yalova Altınova   4025.00 112.336,54 ¨ 3.370,10 ¨ 17.10.2019 3 Yıl 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; G22c2, G22c3 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta 8. Nokta 

Sağa (Y) 701000 703000 704000 707500 707500 707000 707000 701000 

Yukarı (X) 4506000 4506000 4507000 4507000 4506000 4505000 4500000 4500000 

 

İhalelik Saha 7 

RUHSAT 

NUMARASI 
İLİ İLÇESİ KÖYÜ 

ALANI 

(Hektar) 

MUHAMMEN 

BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 

TARİHİ 

ARAMA 

RUHSAT 

SÜRESİ 

3277805 Yalova Termal  830 41.864,54 ¨ 1.255,94 ¨ 17.10.2019 3 Yıl 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; G22d3 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 

Sağa (Y) 681000 681000 682000 682000 680000 680000 

Yukarı (X) 4499300 4499000 4499000 4495000 4495000 4499300 

 

İhalelik Saha 8 

RUHSAT 

NUMARASI 
İLİ İLÇESİ KÖYÜ 

ALANI 

(Hektar) 

MUHAMMEN 

BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 

TARİHİ 

ARAMA 

RUHSAT 

SÜRESİ 

3281274 Yalova Altınova  445.04 41.864,54 ¨ 1.255,94 ¨ 17.10.2019 3 Yıl 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; G22c2, G23d1 
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1. Poligon 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 

Sağa (Y) 712638 712746 712000 712000 710625 710610 

Yukarı (X) 4508686 4504264 4504108 4508000 4508000 4508635 

2.Poligon 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 

Sağa (Y) 712558 712572 712450 

Yukarı (X) 4511951 4511393 4511912 

3.Poligon 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 

Sağa (Y) 710550 711491 710570 

Yukarı (X) 4511225 4511565 4510372 

 

İhalelik Saha 9 

RUHSAT 

NUMARASI 

İLİ İLÇESİ KÖYÜ 

ALANI 

(Hektar) 

MUHAMMEN 

BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 

TARİHİ 

ARAMA 

RUHSAT 

SÜRESİ 

3281792 Yalova Çınarcık  1964.43 54.826,65 ¨ 1.644,80 ¨ 17.10.2019 3 Yıl 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; G22d1, G22d4 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta 

Sağa (Y) 670877 669792 669800 672000 672000 669500 669702 

Yukarı (X) 4498863 4499747 4500000 4500000 4491000 4491000 4497049 

 

İhalelik Saha 10 

RUHSAT 

NUMARASI 

İLİ İLÇESİ KÖYÜ 

ALANI 

(Hektar) 

MUHAMMEN 

BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 

TARİHİ 

ARAMA 

RUHSAT 

SÜRESİ 

3300603 Yalova Armutlu  726.64 41.864,54 ¨ 1.255,94 ¨ 17.10.2019 3 Yıl 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; G21c3 

1. Poligon 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta 8. Nokta 9. Nokta 

Sağa (Y) 660000 660000 662000 662000 662679 664000 664000 659713 659007 

Yukarı (X) 4493984 4493102 4493430 4493974 4494321 4493000 4492000 4492000 4492610 

2.Poligon 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 

Sağa (Y) 661700 661752 661476 

Yukarı (X) 4495300 4495248 4495156 
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İhalelik Saha 11 

RUHSAT 

NUMARASI 
İLİ İLÇESİ KÖYÜ 

ALANI 

(Hektar) 

MUHAMMEN 

BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 

TARİHİ 

ARAMA 

RUHSAT 

SÜRESİ 

3342140 Yalova Altınova  679.19 41.864,54 ¨ 1.255,94 ¨ 17.10.2019 3 Yıl 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; G22c2, G23d1 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 

Sağa (Y) 712555 713200 710365 709912 711577 

Yukarı (X) 4511464 4508700 4508629 4509522 4511677 

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 

Gerçek Kişiler; 

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti. 

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge. 

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile 

varsa e-posta adresi. 

d) Onaylı İmza Sirküleri. 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.  

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve 

süresiz banka teminat mektubu. 

h) İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik banka makbuzu. 

Tüzel Kişiler; 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi. 

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal 

kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. 

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı). 

d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve 

imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri. 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve 

süresiz banka teminat mektubu. 

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname. 

g) İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik banka makbuzu. 

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 11.05’e kadar İl Özel İdaresi Ruhsat ve 

Denetim Müdürlüğüne vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 11.05’e kadar Ruhsat ve 

Denetim Müdürlüğü’ ne ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde 

hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale 

komisyonuna gönderebilirler. 

İlan olunur. 8334/1-1 
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1 (BİR) KALEM SİSTEM SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem 

sistem alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

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

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 

İhale kayıt numaraları : 2019/486401 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit-

Atakum / SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (362) 312 19 19 /7091-7090  

  Faks: 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi : pyo@omu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : - - - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2D Laparoskopi Cerrahi Sistemi ve Sarfları, 

  1 Adet (Komple Sistem) 

b) Teslim yeri/yerleri : Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 

Dalı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) 

takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi 

Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / 

SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/ 

    Tarih ve saatleri : Tarih: 30/10/2019 Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir. 

4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,  
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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. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki 

faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale 

üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun 

olarak sunması gerekmektedir. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi . 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

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

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ‘na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
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b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 

7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 

iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge;) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici 

teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 8590/1-1 



7 Ekim 2019 – Sayı : 30911 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

TEBLİGAT 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 

maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan  “Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. Ancak Kurul, 

aşağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını 

Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir. … e) (Değişik:RG-

19/10/2016-29862) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir 

belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine 

bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine 

rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,…”  hükmü 

uyarınca 03/10/2013 tarihli ve DAĞ/4637-3/33304 numaralı Dağıtıcı Lisansı sahibi Nafta 

Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Yeni Unvan: Milpet Akaryakıt Ürünleri 

Dağıtım Sanayi ve Tic. A.Ş)’nin; Yetki Belgesi, Oda Sicil Kaydı, Vergi Kimlik Belgesi ve Marka 

Tescil Belgesinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Yetki Belgesi, 

Oda Sicil Kaydı, Vergi Kimlik Belgesi ve Marka Tescil Belgesinin aslının veya son altı ay 

içerisinde noter tarafından onaylanmış örneklerinin (lisans tadili kapsamında tadile konu diğer 

bilgi ve belgeler ile birlikte ) ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 

06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen 

belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur. 8592/1-1 

—— • —— 
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

25.09.2019 tarih ve 30899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İletişim Fakültesi Radyo, 

Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosu ilanımız Rektörlüğümüzce iptal 

edilmiş olup, ilgililere duyurulur. 8595/1-1 

—— • —— 
İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.  

İlk Başvuru Tarihi : 07.10.2019 

Son Başvuru Tarihi : 21.10.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 23.10.2019 

Giriş Sınav Giriş Tarihi : 25.10.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi : 30.10.2019 

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar: 

1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru 

dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, 

e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.  

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,  

3- YÖK Formatlı özgeçmiş,  

4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri, 

5- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri, 

6- ALES Sonuç Fotokopisi, 
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7- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi, 

8- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 

9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 

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

11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.  

12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi, 

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye 

Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi 

içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru 

dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile 

bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans 

çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya 

Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini 

içeren başvuru dosyalarına,  

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek 

Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde 

hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek 

Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 

Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı 

belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,  

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek 

Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye 

Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi 

içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

ADRES: 

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne 

Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010 
 

FAKÜLTE/MYO BÖLÜM/PROGRAM/ABD UNVAN 

KADRO  

SAYISI ALES YDS ÖZEL ŞART 

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Prof. Dr. 1   
Gıda, Tarım ve Biyoloji Mühendisliği 

Doçenti olmak. 

Fen Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü 
Prof. Dr. 1   

Yeni Türk Dili Alanında Profesör 

olup, tıp tarihi üzerine yayın yapmış 

olmak. 

İktisadi, İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve 

İşletmecilik Bölümü 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1   

Doktora mezunu olup, E ticaret, 

Satış ve Perakende Yönetimi 

alanlarında deneyimli olmak. 

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. 1 70  

İstatistik Lisans ve Yüksek Lisans 

mezunu olup, İstatistik alanında 

doktora eğitimine devam ediyor 

olmak. 
 
 8615/1-1 
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (Canlı Model) 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 8. 

Maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar 

Fakültesi bünyesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim güz ve bahar dönemlerinde çalıştırılmak üzere 

giderleri özel bütçeden karşılanarak; 4 (dört) Canlı Model sözleşmeli personel alınacaktır. 
 

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

CANLI 

MODEL 
4 

1) En az lise mezunu olmak. 

2) KPSS şartı aranmamaktadır, adaylar mülakat sonucuna göre 

belirlenecektir. 

3) Vücut bütünlüğüne sahip olmak. 

4) Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve 

dayanıklı olması (Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış sağlık raporu 

ile belgelenmesi gerekmekte olup, göreve başlaması uygun görülen 

adaylardan istenilecektir.) 
 

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 

a) Türk Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak. 

e) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak 

Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır) 

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday mülakat sonucunda 

belirlenecektir. 

BAŞVURU SEKLİ VE YERİ: 

Müracaatlar ilanın ilgili gazetede yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren 15 

gün içinde (mesai bitimine kadar) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Dekanlık Binası zemin katında ki ZB06 nolu büroya istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli 

veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. 

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
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BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için 

gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 

7 (yedi) iş günü içerisinde http://gsf.ibu.edu.tr/ adreslerinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) 

katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan 

şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

Asıl ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması 

yapılacaktır. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olanların ataması yapılacak 

olup, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmayanların atamaları 

yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi 

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi 

4- Fotoğraf (2) adet 

5- Savcılık iyi hal kâğıdı. (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6- İş Talep Formu http://gsf.ibu.edu.tr/ adresinden temin edilecektir. 

 8432/1/1-1 

—— • —— 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (Canlı Model) 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 8. 

Maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Sağlık Bilimleri 

Fakültesi bünyesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim güz ve bahar dönemlerinde çalıştırılmak üzere 

giderleri özel bütçeden karşılanarak; 4 (dört) Canlı Model sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

CANLI 

MODEL 
4 

1) En az lise mezunu olmak. 

2) KPSS şartı aranmamaktadır, adaylar mülakat sonucuna göre 

belirlenecektir. 

3) Vücut bütünlüğüne sahip olmak. 

4) Pratik Ders uygulamalarındaki duruşlar ve hareketler için elverişli 

sağlık durumuna sahip olmak (Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış 

sağlık raporu ile belgelenmesi gerekmekte olup, göreve başlaması 

uygun görülen adaylardan istenilecektir.) 

 

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 
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a) Türk Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak. 

e) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak 

Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır) 

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday mülakat sonucunda 

belirlenecektir. 

BAŞVURU SEKLİ VE YERİ: 

Müracaatlar ilanın ilgili gazetede yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren 15 

gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Bölümü 

Binası Bölüm Başkanlığı Ofisi istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek 

üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. 

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için 

gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 

7 (yedi) iş günü içerisinde http://sbf.ibu.edu.tr/ adreslerinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) 

katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan 

şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

Asıl ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması 

yapılacaktır. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olanların ataması yapılacak 

olup, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmayanların atamaları 

yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi 

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi 

4- Fotoğraf (2) adet 

5- Savcılık iyi hal kâğıdı. (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6- İş Talep Formu http://sbf.ibu.edu.tr// adresinden temin edilecektir. 

 8432/2/1-1 
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Jandarma Genel Komutanlığından: 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ BİLİŞİM PERSONELİ İHTİYACININ 

KARŞILANMASI MAKSADIYLA (6) SÖZLEŞMELİ  

BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAKTIR 

Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 

Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi) 

çerçevesinde "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde 

Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" 

hükümleri doğrultusunda 375 sayılı KHK'ya tabi açıktan temin yoluyla (6) sözleşmeli bilişim 

personeli (erkek veya kadın) alınacaktır. 

1. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ: 

a. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr (Devlet 

Personel Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır. 

b. Adayların “İlan Metninin” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması 

gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, 

ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur. 

c. Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet 

kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan 

başvurular dikkate alınmayacaktır. 

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet 

kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı 

seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır. 

d. Ön başvurular, 08 Ekim 2019 günü başlayıp, 25 Ekim 2019 günü saat 17:00’de sona 

erecektir. 

e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve 

sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular 

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir. 

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel 

şartlara sahip olmak. 
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c. Müracaat tarihi (son başvuru tarihi) 25 Ekim 2019 tarihi itibariyle 18 yaşını 

tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak. 

ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak. 

e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile 

görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve 

kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle 

çıkarılmamış olmak. 

g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak. 

ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, 

toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak. 

h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak. 

ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 

i. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak sözleşmeli bilişim personeli temini için başvuru 

kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak. 

4. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

a. İletişim Bilgileri: 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi 

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı 

Beytepe/Çankaya/ANKARA 

TEL: (0312) 464 4836 

b. Resmi İnternet Adresleri: 

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr 

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr 

 8551/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Anadolu Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Anadolu Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliği
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


