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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Balıkesir Üniversitesinden:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri 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; Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
ç) Spor alanları: Balıkesir Üniversitesine ait her türlü spor tesislerini,
d) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

17 Kasım 2019
PAZAR
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; başta geleneksel oyun ve sporlarla ilgili olmak

üzere, beden eğitimi ve spor bilimleri alanında akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştir-
mek, kurs ve seminerler düzenlemek, programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin
kamu kurum ve kuruluşları, spor federasyonları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişki-
lerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, beden eğitimi ve spor bilimlerinde bilgi üretimine
yönelik imkânlar hazırlamak, araştırmalar yapmak, Üniversitenin spor alanlarını kullanmak ve
yönetmek, spor sakatlıklarının teşhis ve tedavisine yardımcı olmak üzere ilgili kurum ve ku-
ruluşlarla işbirliği sağlamak, yetenek seçimi ve spora yönlendirme konularında çalışmalar yap-
maktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Geleneksel oyun ve sporlarla ilgi araştırmalar yapmak, uygulama eğitimi vermek,

ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak.
b) Beden eğitimi ve spor bilimleri ile ilgili bilgi üretimine yönelik akademik çalışmalar

yapmak, projeler geliştirmek; konferans, sempozyum, seminer, kongre ve kurslar düzenlemek.
c) Üniversite öğrencilerinin ve araştırmacıların beden eğitimi ve spor bilimleri alanla-

rında yapmak istedikleri bilimsel araştırmalara zemin hazırlamak, uygulanan yöntemlere yeni
uygulama modelleri katmak, elde edilen bulguların bilimsel ortamda sunulmasına destek sağ-
lamak.

ç) Spora yeni başlayan kişilerin gerekli sağlık taramalarını yapmak, uygulanan testler
sonucunda bu kişilerin uygun spor dalına yönlendirilmelerinde danışmanlık hizmeti yapmak.

d) Talep eden kişilere yapılacak testler sonucunda mevcut durumlarının tespiti ve ge-
liştirilmesi için gerekli uygulama modellerini yaşa, cinsiyete ve fizik kapasitesine uygun olarak
raporlamak ve önermek.

e) Spor yaralanmalarının önlenmesine ilişkin laboratuvar testleri yapmak ve ortaya ko-
nulan bilimsel gerçeklere uygun olarak egzersiz programları düzenlemek.

f) Sportif sakatlıklarda rehabilitasyon prensipleri ve modellerini araştırmak ve önermek. 
g) Laboratuvar ve saha sportif performans ölçümleri, sporcu yaralanmaları, sporcu bes-

lenmesi ve her yaş grubuna yönelik sportif yönlendirmenin yapıldığı poliklinik hizmetlerini
vermek.

ğ) Spor bilimleri ve sporcu sağlığı alanında çalışan (antrenör, kondisyoner, masör, fiz-
yoterapist, doktor ve benzeri) elemanlara sürekli eğitim sağlayarak bölgedeki spor bilimleri ve
sporcu sağlığı konusundaki hizmet kalitesini artırmaya çalışmak.

h) Merkezin amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektörün; spor bilimleri ve sporcu sağlığı konularındaki problemlerine, ihtiyaçlarına cevap ver-
mek üzere danışmanlık hizmeti yapmak, araştırma yapmak, projeler yürütmek, çözümler üret-
mek ve önermek.

ı) Her yaş grubuna uygun aktif yaşam koşullarında fiziksel aktivite programları düzen-
lemek ve önermek.

i) Psikomotor gelişim yetersizliği konusunda çocuklar üzerinde tespit ve gelişim prog-
ramları hazırlayıp uygulamak.

j) Özel grupların ve engellilerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının gelişiminin desteklen-
mesi için sportif programlar düzenlemek.

k) Düzenlediği programlar, projeler ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu
kurum ve kuruluşları, spor federasyonları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                               17 Kasım 2019 – Sayı : 30951



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a)  Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yük-

sekokulunda görevli öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır.
Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan gerektiğinde Rek-
tör tarafından görevinden alınabilir. 

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite ve ilgili bölüm öğretim elemanları arasından
iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdü-
rün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardım-
cılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yar-
dımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür gö-
revlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulu

toplantısını yönetmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve yönetim ile ilgili işleri yürütmek.
ç) Merkezin amaçlarına uygun olarak ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili raporları Yönetim Kuruluna sunarak yapılması gereken

işler hakkında önerilerde bulunmak.
e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
(2) Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesinden ve Merkezin geliştirilme-

sinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi öğretim

üyesi/öğretim görevlisinden oluşur. Yönetim Kurulunun Müdür ve yardımcıları haricindeki
dört üyesi, Müdürün teklif edeceği Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle tekrar gö-
revlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu
ile iki ayda bir toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yö-
nünde karar alınmış sayılır. Müdür gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarına uygun çalışma esaslarını belirlemek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulamaları yönlendirmek, çalışma

gruplarını oluşturmak ve bunları organize etmek.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
ç) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.
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Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: 

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA VE 
MEZUN İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kariyer

Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına ve bu organların görevlerine 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) Merkez (BAİBÜ-KARMER): Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kariyer Planla-

ma ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının iş birliğiyle kariyer

danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.
b) Öğrenci ve mezunlarının iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yö-

nelik bilimsel çalışmalar yapmak. 
c) Öğrenci ve mezunların istihdam edilebilme imkânlarını araştırmak, öğrencileri bil-

gilendirmek.
ç) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ile iş birliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırma-
larına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.

d) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp özellikleriyle uyumlu lisans prog-
ramları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.

e) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmalarını yapmak.
f) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile iş birliğini geliştirmek suretiyle Üniversite öğ-

rencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırarak, öğrencilerin staj yapabilecekleri ku-
rumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak.

g) Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Başarılı meslek sahipleri ve uzmanları öğrencilerle bir araya getirmek ve işletmelere

yönelik tanıma gezileri organize etmek.
b) Benzer amaçlarla kurulan ve benzer alanlarda faaliyette bulunan kuruluşlarla ortak

çalışmalar yapmak.
c) Eğitim ve istihdam alanında analizler yaparak, üniversite giriş sınavlarında öğrenci

tercihlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.
ç) Faaliyet alanlarına yönelik, basılı yayınların yanı sıra, e-dergi, e-broşür, e-bülten ve

benzeri yayınlar yapmak.
d) Faaliyetleriyle ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, akademisyenleri,

mezunları, ilgili kurum ve kuruluşları haberdar ederek bilgilendirmek.
e) Eleman talebinde bulunan kuruluşlarla mezunlar arasında sürekli iletişim kurarak iş

bulmalarını kolaylaştırmak, kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu insan kaynağının kar-
şılanmasında Üniversite mezunlarının tercih edilebilirliğini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler
düzenlemek.

f) Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler,
konferanslar, kongreler, sempozyumlar, eğitimler sunmak ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

g) Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği
içerisinde, bu etkinliklere çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Üniversite mezunlarının
da katılımlarını sağlamak.

ğ) Üniversite öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımalarında gerekli olabilecek test
ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda kariyer basa-
makları oluşturmalarına yardımcı olmak.

h) Öğrencilerin mesleki kapasitelerinin ve kariyer gelişimlerinin artması için her türlü
eğitim faaliyetlerini düzenlemek.

ı) Öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyerlerinde birbirleri ile yakın ilişki, dayanışma
ve iş birliği içinde bulunmaları yönünde onları teşvik etmek için geleneksel mezunlar günü
gibi çeşitli faaliyetler düzenlemek.

i) Üniversitenin tüm birimlerinde kariyer alanında yürütülen eğitime destek vermek,
öğrencilerin alan çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla diğer kurumlarla ilişki kurmak, orga-
nizasyonlar yapmak.

j) Üniversiteye giriş sınavları sonrasında öğrencilere yüz yüze veya internet üzerinden
tercih rehberliği yapmak.

k) Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğ-
rencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.

l) Yurt içinde ve yurt dışında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla kariyer danışmanlığı
alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalış-
malara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

m) Merkezin amacı ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-
rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.
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(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

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

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarını yürütmek ve iş bölümü yapmak.
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki yıllık raporunu Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Rektöre sunmak.
ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlen-
dirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendi-
rilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan
ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Müdürün, Merkezin faaliyetleri ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
f) Merkezin yıllık faaliyet ve raporlarını değerlendirip karara bağlamak.
g) Müdür tarafından hazırlanacak olan yılsonu faaliyet raporunu ve bütçe teklifini gö-

rüşüp kabul ettikten sonra Rektörlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İzmir Demokrasi Üniversitesinden:
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Kariyer Ge-

liştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ve çalışma
biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Demokrasi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uy-

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

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci mad-

desinin 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 (İDUKM): İzmir Demokrasi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezini, 
c) Mezun: İzmir Demokrasi Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarını,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
d) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü, 
e) Senato: İzmir Demokrasi Üniversitesi Senatosunu, 
f) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini, 
g) Üye firma: Merkeze üye olan firmaları,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin öğrenci ve mezunlarının kişisel gelişimlerine destek olmak.
b) Bireysel düzeyde yetenek, bilgi, beceri ve ilgi odağında kariyer planlamasıyla ilgili

çalışmalar yapılmasını sağlamak. 
c) İş bulma sürecinde karşılaşılabilecek olası problemlerin çözümüyle ilgili yönlendir-

melerde bulunmak, öğrenci ve mezunlara istihdam fırsatları yaratmak ve istihdam edilebilir-
liklerini artırmak. 

ç) Kariyer ve yetenek yönetimi alanında yapılan bilimsel araştırmalara ve uygulamalara
destek olmak.

d) Üniversitenin öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum ve kuruluşların sayısını ar-
tırmak ve öğrencilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmalarını sağlamak.

e) Mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak ve kuruluşların nitelikli insan  kaynağı/yetenek
ihtiyaçlarını karşılama ve altyapı oluşturma hususunda danışmanlık yaparak verimliliklerinin
artırılmasına katkıda bulunmak.
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Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Doğru bir kariyer planlaması için bireysel düzeyde öğrencilere ve mezunlara kariyer

danışmanlığı hizmeti sunmak.
b) Ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri, mezunlar, idari ve akademik personele

ve kişilere gelecekte planladıkları iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları alanlarda seminerler, ça-
lıştaylar, paneller, konferanslar ve iş gezileri düzenlemek, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi
ile işbirliği içinde eğitim programları ve kurslar açılmasını sağlamak ve benzeri faaliyetler yap-
mak.

c) Öğrencilerin iş dünyasıyla etkileşimini sağlamak ve istihdam olanakları yaratabilmek
üzere firmalar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak belirli periyotlarda kariyer
fuarları organize etmek.

ç) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği geliştirerek kariyer planlamak
ve geliştirmek, iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek.

d) Öğrencilerin çeşitli meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla ko-
nusunda uzman kişilerin katıldığı meslek tanıtım günleri planlamak.

e) Mezunlar derneği aracılığıyla, mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar
düzenlemek.

f) Öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.
g) Öğrencilerin kuruluşları ve faaliyet alanlarını daha yakından tanıyabilmeleri için et-

kinlikler organize etmek. 
ğ) Özgeçmiş (CV) data bankası oluşturmak ve kuruluşların (özel sektör, kamu sektörü

ve sivil toplum örgütleri) kullanımına sunmak.
h) Kariyer danışmanlığı alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer plat-

formları ile iletişim ağı kurmak.
ı) Öğrencilerin staj uygulaması yapmalarını sağlamak.
i) Kariyer ve yetenek yönetimi konusunda bilimsel araştırmalar/uygulamalar yapmak

ve/veya destek olmak. 
j) Hedef kitleyi Merkez faaliyetleri hakkında bilgilendirmek.
k) Üye firma ve mezunların kariyer gelişimlerini izleyen mezun bilgi ve takip sistemi

geliştirmek. 
l) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda duyuru yapmak ve anket uygulamak.
m) Sanayi-Üniversite iş birliği ile iş yaşamına teması artırma amaçlı faaliyetler yürüt-

mek.
n) Üniversitenin her bölümünden kariyer faaliyetlerine destek olmak amacı ile seçilen

kariyer temsilcisi öğretim üyesi, öğrenci temsilcisi, öğrenci topluluğu danışman hocaları ile
koordineli çalışmak.

o) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı
ve görsel yayınları hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak.

ö) Üniversitenin öğrenci topluluklarının kariyer konusunda yaptığı faaliyetleri topluluk
danışman hocaları aracılığı ile denetlemek.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, üç yıl için

Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.
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(2) Müdürün önerisiyle çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede
görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı
olarak görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(3) Müdürün önerisiyle Üniversite öğretim elemanı ya da idari personeli arasından bir
kişi Rektör tarafından merkez sekreteri olarak görevlendirilebilir. 

(4) Müdürün yokluğunda, müdür yardımcısı; müdür yardımcılarının yokluğunda da
merkez sekreteri müdürlüğe vekalet eder. Vekâlet süresi en fazla altı ay olabilir. Vekalet altı
aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. 

(5) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona
erer. 

(6) Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden
Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara baş-

kanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve faaliyet-

lerini denetlemek.
ç) Merkezde görevli tüm personelin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denet-

lemek. 
d) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri, öğrenci top-

lulukları ve uygulama-araştırma merkezleri ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağla-
mak.

e) Üniversite dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği sürecini koordine etmek. 
f) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yılın ça-

lışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak.
g) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine ilişkin çalışmaların

yapılmasını sağlayarak, bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektöre sun-
mak.

ğ) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve Rektörlüğe önermek.
h) Rektörün onayıyla gerektiğinde öğrencilerden/akademik ve/veya idari personelden

ve/veya Üniversite dışı kişi/kurum/kuruluşlardan oluşan alt çalışma grupları oluşturmak ve
Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.

Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, rektör yardımcıları, Üniversitenin fakülte

dekanları, Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır ve Rektör, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Yönetim
Kuruluna başkanlık etmesi için yardımcılarından birini görevlendirebilir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı olarak görevlendirir. Yönetim Kurulunun görev süresi biten üyeleri yeniden
görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en fazla altı ayda bir üyelerin
salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği durumunda
Yönetim Kurulu Başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Ayrılma nedeni ile boş kalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni bir üye görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılan üyeler veya üç aydan fazla yurt dı-
şında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(4) Merkez sekreteri, Yönetim Kurulu toplantılarında raportör olarak görev alır. 
(5) Gerekli hallerde kariyer temsilcileri, öğrenci konseyi başkanı ve/veya öğrenci top-

lulukları danışman hocaları ve topluluk temsilcileri de Yönetim Kurulu toplantılarına davet
edilebilir. 
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Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Müdürün çağrısı üzerine toplanmak ve kararları oy çokluğuyla almak.
b) Hazırlanan yıllık çalışma programlarını, faaliyet raporlarını, bütçe/kaynak ihtiyaç-

larına ilişkin raporları kontrol etmek ve Rektöre sunulmak üzere onaylamak.
c) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
ç) Merkez tarafından planlanan ulusal/uluslararası etkinlikleri ve proje tekliflerini de-

ğerlendirip önerilerde bulunmak.
Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu Üniversite öğretim üyeleri, özel sektör/kamu sek-

törü ve sivil toplum örgütü temsilcileri arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tara-
fından üç yıl için görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. 

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kere top-
lanarak Merkez faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur. 

(3) Merkez sekreteri, Danışma Kurulu toplantılarında raportör olarak görev alır. 
(4) Gerekli hallerde kariyer temsilcileri, öğrenci konseyi başkanı ve/veya öğrenci top-

lulukları danışman hocaları ve topluluk temsilcileri de Danışma Kurulu toplantılarına davet
edilebilir. 

Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkez faaliyetleri ile ilgili görüş sunmak ve önerilerde bulunmak.
b) Merkez faaliyetleri çerçevesinde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, yeni fikirler

ve proje/araştırma önerileri sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer danışmanları
MADDE 14 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan

iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm birimlerinden bir akademik personel kariyer
temsilcisi olarak Rektör tarafından görevlendirilir. 

Kariyer danışmanlarının görevleri
MADDE 15 – (1) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:
a) Görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda destek hizmeti

vermek.
b) Öğrencilerin yetenek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitim, kurs, seminer, çalıştay,

panel, konferans ve geziler düzenlenmesi konusunda ihtiyaçları tespit etmek ve önerilerde bu-
lunmak.

c) Öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda al-
mak.

ç) Çağrılması durumunda Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılmak.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Personel ihtiyacı 
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idari, teknik personel ve kaynak ihtiyacı, Mü-

dürün önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektör tarafından
görevlendirilecek personelle sağlanır.

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

hükümleri ve Senato kararları uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Koç Üniversitesinden:
KOÇ ÜNİVERSİTESİ SEMAHAT ARSEL HEMŞİRELİK EĞİTİM, UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (SANERC) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik

Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim,

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SANERC): Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, hemşirelik bakım hizmetlerinin kalitesini geliştirmek

için hemşirelerin sürekli mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde
eğitimler, sertifikalı kurslar ve bilimsel etkinlikler düzenlemek; hemşirelik bakımının ve sağlık
hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik klinik araştırmaları yürütmek, desteklemek ve so-
nuçlarını izlemek; kanıt temelli bakım protokolleri, kılavuzları ve eğitim materyalleri geliştir-
mek; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Hemşirelerin sürekli mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası

düzeyde eğitimler ve sertifikalı kurslar düzenlemek. 
b) Hemşirelik bakımının ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak kanıt temelli iyi

uygulama örneklerinin klinik alana aktarılması için ulusal ve uluslararası düzeylerde, disiplinler
arası işbirliği ile araştırma projelerini desteklemek ve/veya planlanmak, yürütmek ve sonuçla-
rını izlemek.

c) Hemşireler, lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacılar için hemşirelik
hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma projelerinde eğitim ortamı, danışmanlık ve
kaynak sağlamak.
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ç) Kanıt temelli bakım protokolleri, kılavuzlar ve eğitim materyalleri geliştirmek ve/ve-
ya geliştirilmesini desteklemek. 

d) Ulusal düzeyde bütün hemşirelerin ulaşabileceği klinik rehberler arşivi oluşturmak. 
e) Hemşirelerin mesleki bilgi ve becerilerinin güncellenmesine yönelik basılı eğitim

materyallerinin hazırlanması konusunda kaynak sağlamak.
f) Hemşirelik alanında bilimsel, süreli yayın üretmek ve yayımlamak.
g) Hemşirelik alanında diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası dü-

zeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, sergi ve benzeri bilimsel, sanatsal ve
kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak ve kaynak sağlamak.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde hemşirelik ve diğer meslek örgütleri, üniversiteler ve
sivil toplum örgütleri ile sağlık bakım hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi amacı ile yürütü-
lecek faaliyetler için işbirliği yapmak.

h) İlgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
ı) Hemşirelik alanında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulun-

mak. 

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, hemşirelik alanında Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri

arasından, Danışma Kurulunun önereceği adaylar dikkate alınarak Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilir. Aynı kişi, üst üste en fazla üç kez Müdür olarak görevlendirilebilir. Müdürün
altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi
dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görev-
lendirme yapılır.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri
arasından önereceği bir üye, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlen-
dirilir. Müdür yardımcısı, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün
görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.
b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,

toplantılara başkanlık etmek.
c) Çalışma programı ile yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde

hazırlamak ve Rektöre sunmak.
ç) Danışma Kurulunun görüşünü alarak müdür yardımcısını önermek.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, ça-

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

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Üniversitenin Hemşirelik Fakültesi Dekanı

ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan tam zamanlı Koç Üniversitesi öğretim
üyeleri arasından Müdür tarafından aday gösterilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlen-
dirilen dört üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.
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(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların ve altı
aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem
doğrultusunda, iki ayda bir kez olağan olarak, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı üzerine
olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve
toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu
yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak

ve Müdürle işbirliği içinde çalışmak.
b) Danışma Kurulu üyelerini önermek.
c) Eğitim, araştırma ve hizmet projelerine yönelik çalışma planını, Müdürle işbirliği

içinde kararlaştırmak.
ç) Merkez bütçesinin hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak.
d) Gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitede Merkezin

faaliyet konularında çalışan veya çalışmak isteyen ve Rektör tarafından görevlendirilen öğretim
elemanlarından oluşur. Danışma Kurulu en fazla 5 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyelerin veya süresi
dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görev-
lendirilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üstte mazeretsiz katılmayan üyelerin üyeliği
düşer.

(3) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az iki defa üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit
olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanına giren tüm ko-

nularda görüş bildirmek ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

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 Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSLÂM DÜŞÜNCESİ ÇALIŞMALARI 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi İslâm Düşüncesi Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi İslâm Düşüncesi Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Marmara Üniversitesi İslâm Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İslâm felsefesi, kelamı, tasavvufu ve genel olarak teorik düşünce mirası hakkında

araştırmalar yapmak.

b) İslâm düşüncesi alanında disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek ve ça-

lışma alanları açmak.

c) İslâm düşünce mirasına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda farkındalık, bilinç ve

bilgi düzeyini geliştirmek, bu konulardaki araştırmacılar ile ilgi duyanların bilgi ve beceri ka-

zanmalarına katkı sağlamak.

ç) Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar

ile İslâm düşüncesi alanında işbirliğini geliştirmesine katkıda bulunmak.
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d) Merkezin ilgi alanına giren araştırma konularında kamu kurumlarına ve özel kuru-
luşlara bilgi desteği sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde İslâm düşüncesi ile ilgili çeşitli konularda araştırmalar

yapmak.
b) İslâm düşüncesi alanında ulusal ve uluslararası ortak araştırmalar ve faaliyetlerde

bulunmak, konferans, çalıştay, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar ile sertifika
ve eğitim programları düzenlemek.

c) Çalışma alanıyla ilgili yayınlar yapmak, İslâm düşüncesi çalışmaları alanında arşiv,
kütüphane ve çevrimiçi veri tabanı oluşturmak.

ç) Rektör ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesi hususunda Rektöre karşı sorumlu-
dur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en çok iki
kişi, Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardım-
cıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı za-
man yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Mü-
dür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağır-

mak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu
kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak, onaylanması halinde Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma

alanında Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt ço-

ğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel, idari plan ve programını hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu kurumları veya özel kuruluş

temsilcileri, yetkin kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör

tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla on iki üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk aranmadan yılda bir kez olağan

olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya ça-

ğırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişâri bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve öneriler sunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 14 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma

alanlarında Merkez birimleri kurulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmaları Yönetim

Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür. Merkez birimlerinde görevlendirilecek her

türlü personelin görevlendirmeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından yapılır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ OSMANLI MEDENİYETİ ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına
ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına,  görevle-
rine 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: Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını,
d) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 ‒ (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Osmanlı dönemini sosyal, siyasi, ekonomik, dini ve kültürel açılardan derinlemesine

ele alan araştırmalar yapmak ve yapılmasına destek olmak.
b) Tarihsel tecrübeden yararlanılarak Türkiye'nin siyasi, sosyal ve kültürel sorunlarını

anlamaya ve çözümler üretmeye katkı sağlamak.
c) Üniversitede farklı alanlarda çalışan akademisyenleri bir araya getirerek sinerji oluş-

turmak ve Osmanlı araştırmalarına dinamizm kazandırmak.
ç) Türkiye'de Osmanlı araştırmalarına yönelik farkındalığı, bilinç ve bilgi düzeyini ge-

liştirmek; bu çerçevede kurs, seminer, kongre, sempozyumlar ve sertifika programları düzen-
lemek;  ilgili diğer birimlerde yapılacak araştırma ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamak. 

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yaparak amaçlar doğrultusunda orga-
nizasyonlar gerçekleştirmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmak.

e) Uzun bir tarihi geçmişi birlikte yaşamış ve ortak bir kültürü paylaşmış olan toplum-
ların birbirlerini daha iyi tanımalarına ve ortak hareket etmelerine zemin oluşturacak çalışmalar
yapmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 ‒ (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Osmanlı İmparatorluğu'na dair ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırmalar yap-

mak.
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konfe-

rans ve seminerler düzenlemek.
c) Ulusal ve uluslararası nitelikte projeler üretmek.
ç) Yurt içi ve yurt dışında Osmanlı İmparatorluğu ile alakalı olarak yapılmış akademik

çalışmalardan herkesin ulaşabileceği bir veri tabanı oluşturmak.
d) Bilimsel dergi ve bülten çıkarmak ve yayın yapmak.
e) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası, özel ve kamu kuru-

luşlarıyla iş birliği imkânlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak; araştırma
sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydasına sunmak.

f) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Proje Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 ‒ (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 8 ‒ (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapmış Üniversite

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı
usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından gö-
revden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Merkez faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim eleman-
ları arasından iki kişi Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet
altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a)  Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluştur-

mak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenle-

meleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.
ç) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilmiş Yönetim Kurulu üyelikle-

rinde boşluk meydana gelmesi halinde, üyeliğin boşalmasını takip eden on beş gün içerisinde
her bir üyelik için Rektöre iki aday önermek.

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

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir
önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini
hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Araştırma ve inceleme projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirlemek ve gö-
revlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.
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g) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin esasları, ilgili mevzuatı dikkate alarak hazırla-
mak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ğ) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit
etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

h) Rektör tarafından kendisine verilen sair görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 ‒ (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üni-

versite öğretim üyelerinden Müdürün önereceği altı kişi arasından Rektörün üç yıl süreyle gö-
revlendireceği üç kişi ile Müdür ve Müdür yardımcıları olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.
Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden
ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir
üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü du-
rumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayı-
sının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Mü-
dürün kullandığı oy yönünde karar alınır. 

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.
b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
c) Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esas-

larının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak.
ç) Senatoda görüşülerek kabul edilecek Merkezle ilgili esasları hazırlamak.
d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için iş birliği

esaslarını belirlemek, hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek.
e) Yıllık çalışma programını ve bütçeyi incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin gö-

rüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Rektörlüğe
zamanında iletilmesini sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 ‒ (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde

ilgili tüm alanlarda kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından
belirlenen temsilciler ve ekonomik, sosyal ve teknik gelişmeler alanında çalışma amacı ve faa-
liyetleri olan sivil toplum kuruluşlarınca önerilen bir üye olmak üzere Yönetim Kurulunun tek-
lifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek en fazla on beş üyeden oluşur. Bu
üyelerin  en az üçü Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarından seçilir. Görev süresi dolan üye-
ler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa ola-
ğan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına
uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

Proje grupları ve görevleri
MADDE 11 ‒ (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kara-

rıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje
grupları arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim
Kurulunca belirlenir. Proje grupları proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Ku-
ruluna projeler hakkında durum raporu sunar. Proje gruplarının durum raporları Yönetim Ku-
rulunda görüşülür. Durum raporlarına göre projeler süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona
erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir.
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(2) Proje grupları proje konusuna uygun alanında yetkin kişilerden oluşturulur. Proje
gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirme ya-
pılabilir. Proje yöneticisi proje sahibidir. Proje için görev dağılımı proje yöneticisi tarafından
yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversitede görevli
personel ile karşılanır.

Demirbaşlar
MADDE 13 ‒ (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis
edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür. 

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YANDAL
UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/2/2010 tarihli ve 27481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Öğrencileri Eğitim-Öğretim ve Sı-
nav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkradaki şartları yerine getiren ve Fakültede uzmanlık eğitimi yapmaya
hak kazananların, 2547 sayılı Kanunun 33 üncü ve 50 nci maddeleri hükümlerine göre araştırma
görevlisi veya diğer öğretim yardımcılığı kadrolarına atamaları yapılır. Ancak Fakültede görev
yapmakta iken yandal uzmanlık hakkı kazanan öğretim üyelerinin kazanılmış kadro unvanları
ve özlük hakları, eğitimleri süresince yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde korunur.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/2/2010 27481

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/10/2014 29161
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

500 ADET MASAÜSTÜ TARAYICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı 500 

Adet Masaüstü Tarayıcı 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 (140-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 şartnamesi 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, 22/11/2019 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, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 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. 

 9982/1-1 
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SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHSALİ DONDURULMUŞ 
BOĞA SPERMASI SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün damızlık boğa kadrosunda bulunan 25 baş 

yerli ve 10 baş Genomik olmak üzere toplam 35 baş boğanın 1. Yıl 700.000 (Yediyüzbin) 
(500.000 doz yerli ve 200.000 doz Genomik) doz ve 2. Yıl 700.000 (Yediyüzbin) (500.000 doz 
yerli ve 200.000 doz Genomik) doz olmak üzere 2 yıllık toplam 1.400.000 (Birmilyondörtyüzbin) 
doz dondurulmuş boğa spermasının satışıdır.  

2- İhale 04/12/2019 Çarşamba günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez 
Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya 
verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 11/12/2019 tarihinde aynı yer ve saatte aynı 
şartlarda tekrar yapılacaktır. 

İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, FİYAT VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR  
a) Fiyat Türk Lirasına (TL) göre belirlenecektir. 
b) İhale konusuna ilişkin yıllık üretim miktarları, muhammen tutar ve geçici teminat 

miktarı aşağıda belirtilmiştir. 
c) İhaleye iştirak eden istekliler ihalede belirtilen miktarın 1. yıl ve 2. yıl olmak üzere 

tamamı için teklif vereceklerdir. 
d) İhalede oluşan fiyat 1.yıl için geçerlidir. 2. Yılın fiyatı ise ihalede oluşan 1. Yıl fiyatı 

üzerine + Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 12 aylık ortalamalara göre 
TÜFE oranında artış yapılarak hesaplanacaktır.  

e) Geçici teminat 50.000,00-TL’dir. İhaleye ait kat’i teminat ihale tutarının % 30’u 
(Yüzdeotuz) nisbetindedir. 

BOĞA SPERMASI CETVELİ 
  

SIRA 

NO 

KÜPE 

NUMARASI 
ADI VASFI IRKI 

SPERMA 

MİKTARI 

1.Yıl (Doz) 

SPERMA 

MİKTARI 

2.Yıl 

(Doz) 

MUHAMMEN 

BEDEL 1.YIL 

İÇİN 

1 TR39486187 ÖZGÜN YERLİ SBA 20.000 20.000  

 

 

 

3.870.000 

 

 

 

 

 

2 TR39486190 TÜRKGELDİ YERLİ SBA 20.000 20.000 

3 TR39486201 LÜLEBURGAZ YERLİ SBA 20.000 20.000 

4 TR63447621 EBYAR YERLİ SBA 20.000 20.000 

5 TR68431052 MERT YERLİ SBA 10.000 10.000 

6 TR63447738 EKER YERLİ SBA 20.000 20.000 

7 TR101072634 YAKIN YERLİ SBA 20.000 20.000 

8 TR101072643 LEVENT YERLİ SBA 20.000 20.000 

9 TR68431364 JİLET YERLİ SBA 10.000 10.000 

10 TR101072652 ATAY YERLİ SBA 20.000 20.000 
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11 TR68431370 ETHEM YERLİ SBA 20.000 20.000  

12 TR68431396 SERKAN YERLİ SBA 20.000 20.000 

13 TR422463014 ULUSOY YERLİ ESMER 20.000 20.000 

14 TR422463015 PALABIYIK YERLİ ESMER 7.000 7.000 

15 TR422463020 ŞAHBAZ YERLİ ESMER 5.000 5.000 

16 TR422463053 OKÇU YERLİ ESMER 9.000 9.000 

17 TR422463193 ESMERSOY YERLİ ESMER 20.000 20.000 

18 TR422463268 ESENBOĞA YERLİ ESMER 12.000 12.000 

19 TR05872215 OYUNCU YERLİ SİMMENTAL 40.000 40.000 

20 TR352331061 MUNZUR YERLİ SİMMENTAL 40.000 40.000 

21 TR352331143 MENDERES YERLİ SİMMENTAL 40.000 40.000 

22 TR352483734 BARBAROS YERLİ SİMMENTAL 40.000 40.000 

23 TR352483736 TEMMUZ YERLİ SİMMENTAL 40.000 40.000 

24 TR05872605 CESUR YERLİ JERSEY 2.000 2.000 

25 TR051080647 ULUBEY YERLİ JERSEY 5.000 5.000 

26 AT 274.633.338 BILLY BOY GENOMİK ESMER 20.000 20.000 

27 AT 339.777.638 HARO GENOMİK ESMER 20.000 20.000 

28 AT 276.258.338 MOZART Pp* GENOMİK SİMMENTAL 20.000 20.000 

29 AT 561.890.438 MARK Pp* GENOMİK SİMMENTAL 20.000 20.000 

30 AT 421.119.238 WASSER GENOMİK SİMMENTAL 20.000 20.000 

31 AT 276.113.738 HANSI GENOMİK SİMMENTAL 20.000 20.000 

32 AT 103.521.538 HELIX GENOMİK SİMMENTAL 20.000 20.000 

33 AT 552.459.129 WINNER GENOMİK SİMMENTAL 20.000 20.000 

34 AT 294.530.138 MONZA GENOMİK SİMMENTAL 20.000 20.000 

35 AT 814.321.129 HORST GENOMİK SİMMENTAL 20.000 20.000 

 
700.000 700.000 

  
4- İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel 

Evrak Servisine en geç 04/12/2019 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.  
5- İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ 

ANKARA) , ilgili İşletme Müdürlükleri ve www.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilir.  
6- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 

Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale 
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

İLAN OLUNUR. 
ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 
Karanfil Sok. No: 62 
Bakanlıklar/ANKARA 
Tel:  0 312 417 84 70-80 
Fax: 0 312 425 59 55 9998/1-1 
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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 12 TARIM İŞLETMESİNİN 
2020 YILI İSTİHSALİ 71.352 TON İNEK SÜTÜ SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Aşağıda adı belirtilen 12 Tarım İşletmesinde 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında 

üretilecek tahmini 71.352  ton inek sütü partiler halinde satılacaktır. 
2- İhale 05/12/2019 Perşembe günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez 
Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya 
verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 12/12/2019 tarihinde aynı yer ve saatte aynı 
şartlarda tekrar yapılacaktır. 

İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
3- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR  
İşletmeler bazında tahmin edilen yıllık süt üretim miktarı, muhammen ve geçici teminat 

tutarı, aşağıdaki gibidir. 
 

PARTİ 
NO İŞLETME ADI 

MİKTARI 
(TON) 

MUHAMMEN 
TUTARI(TL) 

% 3 GEÇİCİ 
TEMİNAT (TL) 

1 ALTINOVA TİM. 2.654 5.932.168,00 177.965,00 
2 ANADOLU TİM. 7.720 17.255.590,00 517.668,00 
3 CEYLANPINAR TİM. 12.960 28.967.933,00 869.038,00 
4 ÇUKUROVA TİM. 2.000 4.470.360,00 134.111,00 
5 DALAMAN TİM. 3.550 7.934.889,00 238.047,00 
6 GÖKHÖYÜK TİM. 1.920 4.291.546,00 128.746,00 
7 GÖZLÜ TİM. 10.500 23.469.390,00 704.082,00 
8 KARACABEY TİM. 2.916 6.517.785,00 195.534,00 
9 KOÇAŞ TİM 13.180 29.459.672,00 883.790,00 
10 POLATLI TİM. 5.370 12.002.917,00 360.087,00 
11 SULTANSUYU TİM. 1.332 2.977.260,00 89.318,00 
12 TÜRKGELDİ TİM. 7.250 16.205.055,00 486.152,00 
 TOPLAM 71.352 159.484.655,00 4.784.538,00 

 
İhale sıralaması, ihale esnasında istekliler huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir 
4- İnek sütü satış fiyatının belirlenmesinde;  Ulusal Süt Konseyince üç ayda bir (Üç aydan 

az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiş olduğu fiyat geçerli olacaktır) 
belirlenen inek sütü satış fiyatının(TL/KĞ) üzerine +%....... artırım şeklinde yapılacak ve o dönem 
için esas alınacak İnek sütü satış fiyatı olacaktır.  

İhalede belirlenecek %...... (Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup, bir (1) yıl 
süreyle geçerli olacaktır. Taahhüdün uzaması durumunda artırım oranı aynı şekilde 
uygulanacaktır. 

5- İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel 
Evrak Servisine en geç 05/12/2019 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.  

6- Sözleşme ilgili işletme ile firma arasında İşletme Müdürlüğünde imzalanacaktır. 
7- İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No: 62 Bakanlıklar/ 

ANKARA) , ilgili İşletme Müdürlükleri ve www.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilir.  
8- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 

Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale 
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

İLAN OLUNUR. 
ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 
Karanfil Sok. No: 62 
Bakanlıklar/ANKARA 
Tel: 0 312  417 84 70-80 
Fax : 0 312 425 59 55 10057/1-1 
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RADYO REKLAM ZAMANLARI SATILACAKTIR 
TRT Genel Müdürlüğünden: 
1 - İhalenin konusu : TRT’nin Radyo yayınlarına ait Reklam zamanlarının 1 

yıl süreli satılmasıdır. 
2 - İhaleyi yapan birimin  
    iletişim bilgileri : 0312 463 41 72 
a) Adresi : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

Satınalmadan Sorumlu Müdürlük C Blok Kat. 3 Oda 
No: 340   06109 Oran Çankaya/ANKARA 

b) Telefon numarası : 0312 463 41 15 
c) İlgili Personel : Göçer GEDİK 
3 - İhale ile ilgili bilgiler: 
a) İhale Dokümanının  
    görüleceği yer : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

Satınalmadan Sorumlu Müdürlük C Blok Kat: 3 Oda 
No: 312   06109 Oran Çankaya/ANKARA 

b) İhale usulü : İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü 
c) İhale tarihi ve saati : 04.12.2019 - 10.30 
İhalenin yapılacağı yer : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

İhale Komisyonu Toplantı Odası C Blok 3. Kat 06109 
Oran Çankaya/ANKARA 

4 - Teklifler en geç 04/12/2019 günü, saat 10.30’a kadar TRT Genel Müdürlüğü Genel 
Sekreterlik Gelen Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran Sitesi Çankaya/ANKARA 
adresine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

5 - Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir. 
6 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt işletmeci olarak, kendileri veya 

başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. 
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut 
ülkesinde yada yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü 
bulunanlar, 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, 
c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler, 
ç) Kurumun ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar, 
d) (c) ve (ç)bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci 

dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, 
e) (c),(ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim 

kurullarında görevli bulundukları veya sermayesisin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları 
anonim şirketler hariç), 

f) Kurum bünyesinde bulunan veya Kurum ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun 
vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, 

g) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler ile bunların ortaklık ve 
yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları 
şirketler. 
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7 - İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - İhale dokümanı, doküman bedeli olan KDV dâhil 200,00.-TL’nin T. Vakıflar Bankası 
TRT Genel Müdürlüğü IBAN TR 44 0001 5001 5800 7287 2694 56 Türk Lirası hesabına 
yatırılarak, dekontun ibrazı ile birlikte TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı,        
C Blok Kat: 3 Oda No: 312   06109 Oran Çankaya/ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı posta ile 
gönderilmez. 

9 - Postadaki gecikmeler dâhil hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen 
teklifler dikkate alınmaz. 

10 - Kurumumuz gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan hususların tespit 
edildiği hallerde ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 

11 - Kurumumuz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale TRT Satış ve Kiralama 
İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir 
sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir 
aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 10088/1-1 

—— • —— 
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 
İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen 

Jeotermal Kaynak Arama Sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğla Mineralli Sular 
Kanunun 4. Maddesinin 2. Bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama 
ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif 
Usulü ile Trabzon Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca ihale edilecektir. 

Şartname mesai saatleri içerisinde Trabzon Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı / 
Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye 
katılmak için 150.00 TL. karşılığında alınabilir. 

 
İli : Trabzon 
İlçesi : Köprübaşı 
Mevkii : Büyük Doğanlı Mahallesi 
Erişim Numarası : 3365423 
Alanı : 3946,49 hektar 
Muhammen Bedeli : 110.144,96 TL. 
Geçici Teminatı : 3.304,35 TL. 
İhale Tarihi ve Saati : 10.12.2019 ve Saat: 10.00 
Arama Ruhsat Süresi : 3 Yıl 
Pafta Numarası : G44-D1 ve G44-D2 
Koordinatları :  
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 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 

Sağa (Y) 592200 600100 600200 592400 

Yukarı(X) 4511000 4511200 4505000 4504800 

 
İsteklilerin İhaleye İştirak Edebilmeleri İçin; 
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 150,00 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. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil 
gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair 
taahhütname. 

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 150,00 TL'lik makbuzu 
İsteklilerin istenen belgeleri, dilekçe ile birlikte 10.12.2019 günü en son saat:10.00’a 

kadar Trabzon Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve 
Kültür Varlıkları Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. 

Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
İlan olunur. 9908/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Özhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1080186, 1011717 

ve 925996 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Abdulkadir ÖCAL 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16389, Oda Sicil No:9646),  

Arm Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1392583 ve 

1414184 YİBF nolu yapılar ile Arm Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 

1283673 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Arm Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Arm Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu 

denetim elemanı Ahmet AYBAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18279, Oda 

Sicil No:32501), 

Ban Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1101947, 1117382, 

1100553, 1140736, 1090619, 1092254, 1087773, 1091931 ve 1111671 YİBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan 

Ban Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep 

olan sorumlu denetim elemanı Ahmet Celal KÜÇÜK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:23516, Oda Sicil No:17068), 

Gapkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1084104, 1062621 

ve 1093500 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Gapkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Kadri KOVAL 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10872, Oda Sicil No:3181),  

Denizli Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1219277, 1219276 ve 

1190270 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Denizli Yapı Denetim A.Ş.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet DENİZ 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8536, Oda Sicil No:4106),  

Beha Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1006736, 1006718 ve 

1280068 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Beha Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Şükriye 

AMASYA’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13044, Oda Sicil No:13446),  
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4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası uyarınca denetçi 

belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 

idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 

ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

Ban Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1117382, 1100553, 

1140736, 1090619, 1190269 ve 1091931  YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ban Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu 

denetim elemanı Aydenur GELEN (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

102283), 

Ban Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1100553, 1140736, 

1090619, 1190269, 1091931 ve 1111671 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ban Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu 

denetim elemanı Nihal BEREKET (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

99505), 

Ban Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1117382, 1100553, 

1140736, 1090619, 1091931 ve 1111671 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ban Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu 

denetim elemanı Yılmaz ÇELİK’in (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 98083),  

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası uyarınca üç yıl 

süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

Bakanlık Makamının 12.11.2019 tarihli ve 265441 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 10007/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Konlab Yapı Araştırma ve Test Merkezi Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Üçevler Mah. 

Ahıska Cad. No:141/C Nilüfer/BURSA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 04.01.2018 tarih ve 544/6 

no.lu kararı ile verilen 592 no.lu “Laboratuvar İzin Belgesi” nin iptali ve kullanma hakkı veren 
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sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun (MYDK) 24.10.2019 tarihli ve 573/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 

alınan 12.11.2019 tarihli ve 266655 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 10004/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Mukavim Yapı Malzemeleri Laboratuvarı San. Tic. Ltd. Şti.’nin Mimar Sinan Mahallesi 

Küçük Sanayi Sitesi 14. Cad. No:96 Merkez/ÇORUM adresinde bulunan yapı malzemesi 

laboratuvarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 

20.09.2013 tarih ve 464/4 no.lu kararı ile verilen 445 no.lu “Laboratuvar İzin Belgesi” nin iptali 

ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, 

Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 24.10.2019 tarihli ve 573/10 no.lu teklif 

kararıyla Bakanlık Makamından alınan 12.11.2019 tarihli ve 266655 sayılı Makam Olur’u ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 10004/2/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Emine-Mahmut Topçu Eğitim ve Kültür Vakfı (EMTEV) 

VAKFEDENLER: Melek ŞİMŞEK, Tahir TOPÇU, Muhammet Hakan TOPÇUOĞLU, 

Mustafa Uras TOPÇUOĞLU 

VAKFIN İKAMETGAHI: Rize 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Rize 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.11.2019 tarihinde kesinleşen 10.09.2019 tarihli 

ve E:2019/89, K: 2019/710 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, sanat, spor, çevre bilinci alanlarında hizmet vermek; 

ilk, orta, lise ve yükseköğretimde okuyan muhtaç durumdaki öğrencilere burs vermek ve senette 

yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Melek ŞİMŞEK, Tahir TOPÇU, Mustafa Uras TOPÇUOĞLU 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve 

hakları Mütevelli Heyetin belirleyeceği vakfa veya kuruma devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 9988/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
uyarınca, 2 Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Duyurulur. 
 

Fakülte / 
Yüksekokul / 

Enstitü 
Bölüm / Program / 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

ALES/ 
YDS 

Eşdeğeri 
Puanı 

ALES 
Puan 
Türü Aranan Nitelikler 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

Sahne ve Gösteri 
Sanatları Yönetimi 

Araştırma 
Görevlisi 

1 
ALES:70 
YDS:50 

SÖZ 
Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, 
Oyunculuk, Tiyatro alanlarının birinden 
en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. 

Mühendislik – 
Mimarlık 
Fakültesi 

Elektronik ve 
Haberleşme 

Mühendisliği 

Araştırma 
Görevlisi 

1 
ALES:70 
YDS:50 

SAY 

Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Elektrik 
Mühendisliği, Elektrik - Elektronik 
Mühendisliği alanlarının birinden en 
az tezli yüksek lisans mezunu olmak. 

 
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 
Duyuru Başlangıç Tarihi : 17.11.2019 
Son Başvuru Tarihi : 01.12.2019 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 03.12.2019 
Giriş Sınavı Tarihi : 05.12.2019 
Nihai Değerlendirme : 06.12.2019 
Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi 

içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan 
başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER 
1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim 

bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi, 
2- YÖK formatlı özgeçmiş. 
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
5- Adli Sicil Kaydı Belgesi 
6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK 

Denklik Belgesi) 
7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 
8- ALES Belgesi 
9-Yabancı Dil Belgesi 
10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 
11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 
12- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr 

web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

Aday Başvuruları: 
Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi 
Yazı İşleri Müdürlüğü 
Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No:19 
34396 Sarıyer, İstanbul 9909/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma

Merkezi (SANERC) Yönetmeliği
–– Marmara Üniversitesi İslâm Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık

Öğrencileri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - 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.


