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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esas-
larını düzenlemektir. Bu Yönetmelik; Merkezin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar. 

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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Anadolu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; teorik hukuk bilgilerini pratiğe dönüştürecek uygu-

lamalar ile hukuk alanında bilimsel araştırmalar, hukuk temelli eğitimler, topluma hizmet uy-
gulamaları ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hukuk bilimi ile ilgili araştırma ve yayın yapmak ve yaptırmak; bu tür faaliyetleri

desteklemek.
b) Hukuk bilimine ilişkin konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempoz-

yum, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak.
c) Merkezin amacı kapsamında; ulusal veya uluslararası, resmî veya özel kurum ve ör-

gütler ile ilişki kurmak, iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek.
ç) Resmî veya özel kurumların meslek içi eğitim faaliyetleri çerçevesinde uzmanlaşma

kursları, seminerler ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirmek.
d) Sertifikalı veya sertifikasız hukuk temelli eğitimler, atölye çalışmaları, kurs ve ben-

zeri etkinlikler düzenlemek.
e) Uygulamaya yönelik hukuki sorunları saptamak; yargı organları, barolar ve benzeri

kurumlarla iş birliğinde bulunmak ve çözüm önerileri geliştirmek.
f) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmalar yapmak üzere komisyonlar kurmak.
g) Hukuk ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bu yayınları Merkeze ka-

zandırmak.
ğ) Hukuk alanına ilişkin yüksek lisans ve doktora tez arşivi ile kütüphane oluşturmak.
h) Hukuk Fakültesi Dekanlığının koordinasyonunda staj uygulamalarına ilişkin her

türlü etkinlikte bulunmak.
ı) Hukuki sorunlarla ve konularla ilgili gerçek ve tüzel kişilere ücretli veya ücretsiz da-

nışmanlık yapmak, projeye dayalı çalışmaları yürütmek ve benzeri etkinliklerde bulunmak.
i) Bilişim hukuku ve dijital hukuk ile ilgili her türlü eğitim, kurs, seminer, sempozyum,

konferans ve benzeri düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak.
j) Hukukun dijitalleşmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, proje hazırlamak, projelere

destek olmak ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak için her türlü faaliyette bulunmak. 
k) Kurgusal duruşma ve benzeri yarışmalar düzenlemek, bu tür yarışmalara katılmak.
l) Disiplinler arası mevzuat uyumunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
m) Merkezin amacına yönelik 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.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl

için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. 
(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim

elemanlarından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün diğer bir görev, rahat-
sızlık, ve benzeri nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yardımcısı vekâleten bu
görevi yürütür. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.
c) Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve ilgili bölümlerle iş birliği yaparak Merkezin çalışma-

larının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
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ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
d) Merkezin yıllık çalışma programı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü alarak raporları Rektör onayına sunmak.
e) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu

sağlamak.
(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.  

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcısı ile Ana-

dolu Üniversitesi öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından gö-
revlendirilen 3 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başka-
nıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlen-
dirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle
yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulu, ka-
rarları toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu
yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını inceleyip onaylamak.
c) Eğitim, araştırma ve uygulama yapmak, kurs açmak; bunlara ilişkin konularda karar

almak.
ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği esas-

larını belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.
(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tara-

fından Üniversite içinden veya dışından görevlendirilmiş 10 üye olmak üzere toplam 15 üyeden
oluşur. 

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl olup süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı
usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(4) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu, Müdürün
gerekli gördüğü hâllerde ve yılda en az 1 kez olmak üzere, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.
Danışma Kurulu toplantılarının yapılabilmesi için toplantı yeter sayısı aranmaz. Danışma Ku-
rulu, kararları toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Mü-
dürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez ile barolar, iş dünyası ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri

geliştirmek.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
c) Merkezin yurt içi/yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile

ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar ve işlem kapsamında

alınan veya Merkeze bağışlanan her türlü malzeme, alet, ekipman, demirbaş ve araçlar Rek-
törlüğe ait olur.
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Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun

ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA ARAŞTIRMALARI 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYBÜ ANKARAMER)’in amacını, teşkilat,
yönetim ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Araş-

tırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt 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) Ankara’nın, başta günümüzdeki merkez ve ilçeleri olmak üzere, geçmişten bugüne

tarihi süreç içerisinde idari yapısı içinde yer almış çevresinin; tarihi, yerleşme durumu, nüfus
yapısı ve özellikleri, idari yapısı, sosyal ve ekonomik durumu, idari, siyasi, sosyal ve dini ku-
rumları ile din, eğitim, sağlık, kültür, sanat, edebiyat gibi alanlarla, araştırma alanında yaşayan
insan unsuru üzerine çeşitli akademik ve bilimsel araştırmalar, incelemeler ve yayınlar yapmak.

b) (a) bendinde belirtilen konular üzerine çalışmalar yapacak olan kişilere ve kurumlara;
bilgi aktarma, beceri kazandırma, danışmanlık ve rehberlik yapma gibi faaliyetleri yerine ge-
tirmek ve organize etmek.  
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Ankara’nın başta merkez ve ilçeleri olmak üzere çevresi ile ilgili her türlü bilimsel

ve akademik araştırmalar yapmak; projeler hazırlamak; sempozyumlar, paneller, konferanslar,
çalıştaylar ve benzeri faaliyetler düzenlemek; buralarda ele alınan konuları ve sonuçları ka-
muoyu ve bilim dünyası ile paylaşmak, yayınlar (yazılı, görsel, işitsel, dijital ve benzeri) yap-
mak.

b) Ankara’nın merkez ve ilçelerinin, geçmişten günümüze uzanan tarihi sürecine ışık
tutacak, kent belleğini oluşturmaya katkı sağlayacak arşiv, kütüphane ve arkeolojik  malzeme-
lerin suretlerini (mümkünse asıllarını) toplamak/elde etmek, tarihi malzeme olarak tespitini
yapmak, envanterini çıkartmak, transkripsiyonunu yapmak/yaptırmak, elde edilen bilgi, belge
ve materyalleri kamuoyunun istifadesine sunmak, sözlü tarih çalışmaları yapmak, somut ve
somut olmayan kültürel mirası ortaya çıkarmak ve araştırma konusu olan şehrin tarihi üzerine
farkındalık oluşturmak. 

c) Üniversitemizin kurulduğu mahalde gerçekleşen 1402 tarihli Ankara Savaşı, bu sa-
vaşın alanı ve tarafları üzerine yazılı, sözlü, görsel, işitsel ve benzeri akademik ve bilimsel ça-
lışmalar yapmak. 

ç) Merkezin amacı doğrultusunda Osmanlı Türkçesi ve arşiv belgelerinin diplomatik
özellikleri üzerine eğitim vermek, kurslar düzenlemek ve bu eğitimler sonrası katılımcılara
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika vermek. 

d) Merkezin amacına uygun yurt içinde ve yurt dışında sergiler düzenlemek ve tanı-
tımlar yapmak.

e) Merkezin amacına uygun tarihi ve güncel konularla ilgili analizler yapmak, raporlar
ve projeler hazırlamak.

f) Merkezin amacına uygun olarak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapmak, ortak akademik ve bilimsel çalışmalar yapmak.

g) Merkez ile ilgili Üniversite tabanlı web sayfası oluşturmak ve bu sayfa için veri top-
lamak.

ğ) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin unvanlı akademik personeli arasından, Rektör

tarafından en fazla üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı hallerde, yardımcılarından birini yerine vekil
bırakır. 

(3) Müdür, görevlendirilmesindeki aynı usulle görevden alınabilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede

sorumlu olup, Merkezi temsil eder. Müdürün başlıca görevleri şunlardır:
a) Merkezin idari işlerini yürütmek.
b) Üniversitenin idari birimleri ve Üniversite dışı kurum ve kişilerle yazışmalar yapmak.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işleyişi konusunda tedbirleri

almak ve uygulamak.
ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya

çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
d) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini iz-

lemek ve denetlemek.
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e) Merkeze bağlı çalışma ofisinin kaliteli hizmet vermesi ve ilgili cihaz, araç ve gereç-
lerin maksimum verimle kullanımı, sağlıklı işlemesi ve çalışması için her türlü tedbiri almak
ve uygulamak.

f) Merkez tarafından verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çer-
çevede konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak süresi içinde
Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
amacı ile girişimlerde bulunmak.

h) Danışma Kurulunca belirlenen görüş ve önerilerden uygulamaya konulanlar hakkın-
da Danışma Kuruluna rapor sunmak.

ı) Merkezde görev alacak her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını
ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

i) Rektör tarafından verilen merkezin amacına uygun diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite-

nin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı ola-
rak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı
yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi ta-
mamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının
da görevi sona erer. 

(3) Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, Müdürün katılamadığı toplantılara
başkanlık eder ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet eder.

Müdür yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısı, Müdüre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:
a) Kendisine bağlı birimlerin amacına uygun olarak işleyişini sağlamak, buna ilişkin

tüm tedbirleri almak ve uygulamak.
b) Müdürün görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak.
c) Müdürün vereceği görevleri yapmak.
ç) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerdiği

Merkezin faaliyet alanında eğitimi ve deneyimi olan ya da Merkezin amaçlarına katkı sağla-
yabilecek nitelikteki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlen-
dirilen dört üye ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendiri-
lebilir. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli gö-
revlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme yapılır.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine altı ayda en az bir kez olmak üzere top-

lanır.
(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar top-

lantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün veya toplantı
başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Mazereti olmadan toplamda
üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Merkezin ilgili esaslara uygun olarak araştırma alanlarına ilişkin uygulama, plan ve

prosedürlerinin taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
ç) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin desteklenme esaslarını tespit etmek, bu

esaslar doğrultusunda desteklenecek projeleri belirlemek, Rektörün onayına sunmak ve bun-
ların yürütülmesini izlemek.
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d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarını oluş-
turmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

e) Müdürlükçe hazırlanan programları incelemek ve karara bağlamak.
f) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olmak üzere karar almak.
g) Müdür tarafından önerilen konuları karara bağlamak.
ğ) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve öneriler hakkında karar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca teklif edilen, Üniversitenin

Merkeze katkı sunabilecek alanlarda akademik faaliyetler ve/veya araştırma faaliyetleri ger-
çekleştiren anabilim dalları, bölümleri, diğer araştırma merkezleri, fakülteleri ve benzeri bi-
rimlerinin yanı sıra bu alan ile ilgili kamu ve özel sektör, ulusal ve uluslararası sivil toplum
kuruluşları, yasal otoriteler, meslek örgütleri gibi organizasyonlardan belirlenmiş en fazla on
beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için seçilir. Görev süresi dolan Danışma Ku-
rulu üyesi yeniden seçilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir
kez toplanır.

(2) Yönetim Kurulunca Üniversite dışından önerilen Danışma Kurulu üyeleri ile ilgili
görevlendirme talepleri Rektör tarafından yapılır.

(3) Danışma Kurulu Merkezin çalışmaları konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Ku-
ruluna bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma/proje grupları
MADDE 15 – (1) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merke-

zin çalışma alanına giren konularda iş bölümü yapmak üzere, Merkez birimleri ile çalışma
grupları veya proje grupları kurulabilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin sekretarya, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı,

2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ta-
rafından karşılanır.

(2) Merkezin bünyesinde, ihtiyaca göre Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine
göre kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılabilir.

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

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MEDYA VE İLETİŞİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (MEDYAMER) amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (MEDYAMER): Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler 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) Üniversitenin kurumsal iletişimini kapsayan ve Rektörlük tarafından uygun görülen

faaliyetler için gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak; Üniversitenin iletişim faaliyetle-
rinin etkinliğinin artırılması için gerekli desteği vermek; konuyla ilgili Üniversite birimleriyle
ortak projeler yürütmek.

b) Medya ve iletişim araştırmaları alanında uluslararası gelişme ve çalışmaları takip et-
mek ve alanla ilgili her türlü bilimsel ve uygulamalı araştırma çalışmaları yapmak; yapılacak
çalışmalara altyapı ve akademik destekleri sağlamak ve bu çalışmaların sonuçları aracılığıyla
Üniversitenin tüm paydaşları ile işbirliğinin gelişmesine ve toplumla bütünleşmesine katkıda
bulunmak.

c) Üniversite bünyesinde yeni ve geleneksel medya uygulamaları konusunda yapılacak
araştırma ve projelere öğretim elemanı ve öğrenci düzeyinde destek vermek, gerekli alt-yapısal
ve bilgisel imkânları sağlamak, ilgili çalışmalara altyapı oluşturmak, ihtiyaç duyulan her türlü
akademik/profesyonel/ticari geleneksel ve/veya yeni medya içeriğinin üretimini yapmak, ya-
pılmasına destek vermek ya da bu işleri koordine etmek.

ç) Yerel ve ulusal basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek ve özel-
likle yerel basın kuruluşlarına destek olmak, kent kültürü ve toplumsal gelişim yönünde, bi-
limsel ve sanatsal katkılar sağlayacak fırsatlar sunmak.

d) Üniversite bünyesinde hazırlanan her türlü basılı, görsel, işitsel ve yeni medya
içeriğinin akreditasyonunu sağlamak, bu çalışmaların uyumlu bir biçimde gerçekleştirilmesini
ve Üniversitenin ilgili alanlardaki görsel ve işitsel arşivinin sağlanmasını koordine etmek.

e) Öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde se-
miner, konferans, kurs, staj, etüt, atölye çalışmaları ve buna benzer eğitim programları düzen-
lemek, uygulamak ve bölümlerdeki bu tür çalışmalara destek sağlamak.

f) Sorumluluğunda yer alan kitle iletişim araçlarının iş akış süreçlerini planlamak, yürüt-
mek ve Üniversitenin medya ve basın halkla ilişkiler faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak.

g) Döner sermaye üzerinden sanayici, iş dünyası, sektörler ve üniversite işbirliğini güç-
lendirici projeler hazırlayarak çalışmalarda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası boyutta radyo, televizyon, yeni medya ve benzeri iletişim araç-

ları ile iletişim teknolojileri konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak, etüt ve proje ça-
lışmalarını gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirmek.
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b) Üniversitenin radyo, televizyon, yeni medya ve benzeri iletişim araçları ile iletişim
teknolojileri konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerine
televizyon ve radyo programlarının hazırlanması konusunda destek vermek;  gerekli stüdyo,
araç-gereç ve teknik donanım ile alt yapıyı oluşturmak ve/veya mevcut araştırma, uygulama
ve eğitim alt yapısını geliştirmek.

c) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş-
birliği yaparak bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak ve bu yönde gelecek
istekleri değerlendirmek.

ç) Ulusal ve uluslararası boyutta kamu kurumları ve özel kuruluşlarla, sektör temsilcileri
ve akademisyenlerle işbirliği yaparak seminerler, konferanslar, kurs, staj, etüt, atölye çalışmaları
ve meslek içi eğitim programları organize etmek.

d) İnternet üzerinden görsel, işitsel yayınlar yapmak ve hazırlanan programları yayın
ağı üzerinden sunmak.

e) Üniversitenin kurum kültürü, kurumsal kimlik, kurumsal imaj ve itibar yönetimi ça-
lışmalarını desteklemek ve koordine etmek.

f) Kamu kurumları ve özel kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda, projeler ha-
zırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş sunmak ve benzeri hizmetleri ver-
mek.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerin gerektirdiği altyapı
çalışmaları ile ilgili mekân, malzeme, araç-gereç teminini ve koordinasyonunu sağlamak.

ğ)  Üniversitenin birimlerinde yürütülen ve bu maddede sayılan faaliyetler doğrultu-
sunda her türlü faaliyetle ilgili eşgüdümü sağlamak.

h) Rektörlüğün ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer 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 ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; iletişim veya medya alanında en az lisans eğitimi almış Üni-

versite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten
Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim ele-
manları arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür
yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bit-
tiğinde kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca

alınan kararları uygulamak.
b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak. 
c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri, kamu kurumları ve özel
kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek
ve üretmek.
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e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek, Merkezin
hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma
Kuruluna sunmak.

f) Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.
g) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek;

görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri yapmak, Üniversite dışındaki her türlü kamu kurumları
ve özel kuruluşlardan ihtiyaç duyulan; sağlık, eğitim, idari ve teknik alanlardaki uzman perso-
nelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ğ) Merkez personelinin hizmet içi eğitimi amacıyla yurt içi ve yurt dışında görevlendi-
rilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

(5) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversite öğretim eleman-

ları arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üye-
den oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar
alır. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını ka-
tılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret be-
lirtmeden katılmayan üyenin görevi, görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.
b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine

yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerek-
tirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.
d) Merkez bünyesinde faaliyet göstermek üzere yeni alt birimler oluşturmak veya faa-

liyetine son vermek. 
e) Merkez bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen

düzenlemeleri hazırlamak.
f) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
g) Merkez personelinin; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

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

bunların görevlerini düzenlemek.
h) Kamu kurumları ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke,

usul ve esaslarını tespit etmek.
ı) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim

elemanları ile kamu kurumları ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine
kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir.
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(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve öneri-
lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü

teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TİCARET UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uluslararası

Lojistik ve Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esaslarını dü-
zenlemekte ve kapsamaktadır.

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) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim,

teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel ku-
rum ve kuruluşu,

b) İç paydaş olan birim: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi fakültelerini, ensti-
tülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

c) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,
ç) Merkez-ULTİMER: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uluslararası Lojistik

ve Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezini,
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d) Müdür: Merkez Müdürünü,
e) Müdür yardımcısı: Merkez Müdür yardımcısını, 
f) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Uluslararası ticaret ve lojistik konularında Üniversite-kamu-sanayi iş

birliğini sağlayarak uluslararası ticaret ve lojistik konularındaki gelişmelere paralel yeni stra-
tejiler oluşturmak, uluslararası ticaret ve lojistik sektörü için yenileşme sağlayacak potansiyeli
belirleyerek sektörün rekabet edebilirliğini sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalar yapmak ve
projeler üretmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bütünsel bir yaklaşımla ve paydaşları da dikkate alarak; ilgili sektörleri ve diğer pay-

daşları içeren bir anlayışla uluslararası ticaret ve lojistik alanına ilişkin faaliyetler gerçekleş-
tirmek.

b) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Günleri adı altında öğrencileri ve sektör temsilcilerini
bir araya getirmek.

c) Öğrenciler için düzenli bir şekilde yurt içi ve yurt dışı staj imkânları araştırmak.
ç) Öğrenciler, mezunlar ve sektör çalışanlarına yönelik seminer, kurs ve sertifika prog-

ramları düzenleyerek onların mesleki donanımlarını artıracak ve sektörde istenen özellikleri
kazandıracak konularda eğitim vermek.

d) Uluslararası ticaret ve lojistik alanında faaliyet gösteren, işletmelerle iş birliği ger-
çekleştirmek, eleman talebinde bulunan kuruluşlarla irtibat sağlamak.

e) Uluslararası ticaret ve lojistik alanında araştırma, uygulama, eğitim, yayın ve proje
faaliyetleri gerçekleştirmek ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzman-
lardan yararlanmak.

f) Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer,
kongre, çalıştay veya konferans düzenlemek, bu tür toplantılara iştirak etmek, çeşitli sektörler
ve sivil toplum kuruluşlarıyla Üniversite arasında ortak projeler yürütmek, ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla iş birliği yapmak.

g) Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak üzere uluslararası ticaret ve lojistik ko-
nularında projeler hazırlamak, projelere katılmak.

ğ) Uluslararası ticaretin gelişmesi ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak kü-
melenme ve ilgili konularda seminerler, etkinlikler ve projeler gerçekleştirmek, araştırmalar
yürütmek.

h) Uluslararası ticaret ve lojistik alanında düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde
yarışmalara öğrencilerin, öğretim elemanlarının veya Üniversitenin katılımı yönünde gerekli
girişimlerde bulunmak.

ı) Küresel doğan işletmeler oluşturmak için, yeni ve başarılı küçük işletmelerin kurul-
ması ve gelişmesini sağlayıcı etkinlikler gerçekleştirerek istihdamı artırmaya katkıda bulun-
mak.

i) Merkez program ve hizmetlerine paydaşlar ve ilgili çevrenin ilgisini artıracak çalış-
malar yapmak, etkinlikler düzenlemek, faaliyetler ile ilgili öğrenci, mezun, kurum ve kuruluş-
lara yönelik bültenler oluşturmak ve merkezin amaçları doğrultusunda her türlü görsel ve basılı
yayını yapmak.

j) Merkezin amacına yönelik olarak kütüphane, doküman merkezi kurmak, Kahraman-
maraş’taki işletmeler ve onları tanıtan bilgi bankası oluşturmak.

k) Müdür ve Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür yardımcıları.
c) Yönetim Kurulu.
ç) Koordinatör.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan ve Merkezin

faaliyet alanları ile ilgili konularda çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl
süreyle görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Görevi sona eren Müdür aynı
usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha uzun bir süre kesintisiz olarak görevi
başında bulunmadığı hâllerde yeni bir Müdür aynı usulle görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları
ile ilgili konularda çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi üç yıl için Müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Süresi dolan Müdür yardımcısı aynı
usulle tekrar görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün önerisi üzerine Müdür yardımcılarını değiş-
tirebilir. Görevine son verilen veya görevinden ayrılan Müdür yardımcısı yerine, yeni Müdür
yardımcısı aynı usulle görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği
görevleri yaparlar.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi, yardımcı-
larının da bulunmaması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinden birisi, Rektörün bilgisine su-
nularak Müdürlüğe vekâlet eder. Müdürlüğe vekâlet eden Müdür yardımcısı veya Yönetim Ku-
rulu üyesi, Yönetim Kurulu toplantısına Müdürün oy hakkı ile katılır. Müdürün görevi sona
erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b)  Her yılın aralık ayında bir sonraki yılın çalışma program taslağını ve tahmini bütçe

önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak.
c) Her yılın aralık ayı içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki o yılın

yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak.
ç) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-

lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir koordinatör görevlendirmek.
d) Yönetim Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hâllerde yapılacak

toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, Kurulu toplantıya çağırmak ve bunlara baş-
kanlık etmek, Kurul kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Mer-
kezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

e) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

f) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

g) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

ğ) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim
Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

h) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı zamanlı, tam zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektörlüğe öneride bulunmak.

ı) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak.

i) Merkezin ödenek ve akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını gerekçesi
ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Müdür tarafından

öncelikle Merkezin faaliyet alanları ile ilgili öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör
tarafından üç yıl süreyle görevlendirilecek dört kişiyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Mü-
dür, Yönetim Kurulu Başkanıdır. Süresi dolan üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
Gerektiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine, görevlendirilmelerindeki usule uygun
olarak, Müdürün gerekçeli teklifi üzerine Rektör tarafından son verilebilir. Görevine son veri-
lenlerin, süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen
üyelerin yerine, kalan süreleri doldurmak üzere yeni üyeler aynı usullerle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak üç ayda bir toplanır. Müdür
gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, Mü-
dür tarafından belirlenen gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu salt ço-
ğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Yö-
netim Kurulu Başkanının oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Yönetim Kurulu toplantısına üst
üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanının uygun
görmesi hâlinde sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak.
b) Müdür tarafından her yılın aralık ayında hazırlanan yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
c) Müdür tarafından her yılın aralık ayında Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında

hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.
ç) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını

ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak.
d) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin

amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.
e) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,

araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-
lamak.

f) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı zamanlı, tam zamanlı, gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

g) Merkezin ödenek ve akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara
bağlamak.

ğ) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Koordinatör
MADDE 11 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri,

koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi
için Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uya-
rınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

İzinler ve görevlendirmeler
MADDE 13 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
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Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 2547 sayılı kanun ve ilgili

diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
—— • ——

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALZEME VE ÜRETİM

TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Malzeme ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Malzeme

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Malzeme ve Üretim Teknolojileri

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünye-

sinde malzeme bilimi ve üretim teknolojileri alanında nitelikli araştırmalar yapmak, yapılan
buluşları ve uygulamaları destekleyerek hızlandırmak, yüksek katma değerli ürünlerin üreti-
mine katkı sunmak, uygulamalı disiplinler arası nitelikli lisansüstü eğitime destek sağlamak
ve bunların toplum yararına dönüştürülmesini sağlayarak akademi, sanayi ve devlet desteğini
bir araya getirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a)  Malzeme ve yeni nesil üretim teknolojileri alanında ilgili enstitüler bünyesinde gerçek-

leştirilmek üzere uygulamalı disiplinler arası lisansüstü öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak.
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b) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek,
Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan Ar-Ge birimlerinde ortak kullanıma
sunmak.

c) Araştırmacılardaki motivasyonu artıracak, araştırma yapmaya imkân tanıyacak ve
güvenilir sonuçların elde edilmesini sağlayacak bir alt yapıyı oluşturmak.

ç) Sanayinin ihtiyacına cevap verebilecek Ar-Ge faaliyetlerine yönelik araştırmaları
yapmak ve bunları sanayiye aktarmak.

d) Özel ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları test, analiz ve ölçüm isteklerini kar-
şılamak.

e) Mevcut cihazların günün koşullarına göre gelişen talepleri karşılayacak şekilde ge-
liştirilmesini ve cihazların kalibrasyon, belgelenmesi ve akredite çalışmalarını sağlamak.

f) Merkezden diğer üniversitelerin, enstitülerin, araştırma merkezlerinin ve sanayi ku-
ruluşlarındaki araştırmacıların da yararlanmasını sağlamak.

g) Üniversitenin nitelikli proje yürütme potansiyelini artırmak.
ğ) Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikli araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme

faaliyetleri kapsamında yürütülecek projeler için gerekli test, analiz çalışmaları yapmak.
h) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ulusal ve uluslararası

projelerde ihtiyaç duyulan test, analiz ve ölçüm isteklerini karşılamak.
ı) Merkez bünyesinde ileri teknoloji malzemeleri konularında çalışma gruplarını oluş-

turmak ve teşvik ederek disiplinler arası çalışmalara öncülük etmek.
i) İlgili ulusal ve uluslararası, merkez, enstitüler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği

yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, proje pazarı, konferans, kongre, eğitim
ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve elde edilen çıktıları paylaşmak.

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) Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm
faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görev süresini tamamlamadan görevden
ayrılması halinde, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili ko-
nularda görev yapan iki öğretim üyesi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği işleri yürütür ve Müdüre
yardımcı olmak ve laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamakla yükümlüdürler. Müdürün
görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği bir müdür yardımcısı yerine vekâlet eder.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür gerekli gördüğünde yardım-
cılarının değiştirilebilmesini Rektöre teklif edebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür aşağıda belirtilen görevleri yapar:
a) Merkezi temsil etmek, yönetmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve faaliyet-

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

lemek.
ç) Üniversite dışı kişi ve kurumlarla işbirliği sürecini koordine etmek.
d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak her altı ayda bir rapor hazırlamak ve Yönetim

Kuruluna sunmak.
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e) Yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulunun onayına
sunmak.

f) Merkezin personel ve diğer kaynaklarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, Yönetim Ku-
rulunun görüş ve onayına sunmak.

g) Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla gerektiğinde öğrencilerden oluşan alt çalışma
ekipleri oluşturmak ve Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.

ğ) Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğ-

retim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı kişi olmak üzere toplam yedi ki-
şiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu Başkanlığını
Müdür yürütür. Müdürün yokluğunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi, Müdürün görevlen-
direceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından yürütülür.

(2) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere
Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Gerekli olması halinde bilgi almak ve danışmak amacıyla müdür yardımcısı ve
sekreteri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık çalışma raporunu ve yıllık çalışma programını

görüşerek karara bağlamak.
c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri

almak.
ç) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma prog-

ramı taslağını ve bütçe önerisini değerlendirmek ve uygulamaya geçirilmesi konusunda karar
almak, hazırlamak ve Müdüre sunmak.

d) Müdür tarafından hazırlanan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek
çalışmaların temel ilkelerini incelemek ve çalışma esaslarını belirlemek.

e) Teknopark teknoloji transfer ofisi aracılığı ile Merkezin endüstriyel sertifikalı eğitim
ve yüksek katma değerli ürün bilgisi aktarma ve koordinasyonu konusundaki ilkeleri belirle-
mek.

f) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.
(2) Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir, mev-
cut grupları değiştirebilir ve bunların görevlerini düzenleyebilir.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar

konusunda deneyimi olan ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen en az beş en çok yirmi üyeden
oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Bu üyeler; Üniversitenin öğretim eleman-
ları, mezunları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki Merkezin faaliyetleri ile ilgili
konularda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile üç yıllığına görevlendirilir.
Müdür ve müdür yardımcıları, Teknoloji Fakültesi Dekanı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mü-
dürü, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır.

(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) Danışma Kurulunun idari yetkisi bulunmamaktadır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek, Müdür ve Yönetim

Kuruluna önerilerde bulunmak.
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b) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda
görüş bildirmek ve bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla
işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak, bu yönde girişimlerde
bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek

ve verimlilik arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üye-
leri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendiri-
lirler. Müdür, çalışma gruplarının etkinliklerini izler ve denetler.

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine

göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.
—— • ——

Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2011 tarihli ve 27990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-
versitede doktora veya sanatta yeterlik unvanlarına sahip öğretim elemanları arasından Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Mer-
kezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev
yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en
az bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi
bittiğinde sona erer. Görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre yardımcılarından birisi
vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/7/2011 27990
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TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2019/19)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 10/A maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bankaların tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak, dö-
vize endeksli krediler ile mali kuruluşlara kullandırılan krediler hariç Türk lirası cinsi standart
nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamı üzerinden Merkez Bankasınca belirlenen
usul ve esaslara göre Tüketici Fiyat Endeksiyle düzeltilmiş üç aylık ortalama değerler kullanı-
larak bankalarca hesaplanacak;

a) Yıllık kredi büyüme oranı yüzde 15,00’in üzerinde olup, 5 yıl ve daha uzun vadeli
konut kredilerindeki ve tüketici kredileri ile bireysel kredi kartları harici 2 yıldan uzun vadeli
kredilerdeki yıllık değişimin tamamı büyüme oranının pay kısmından düşülerek hesaplanacak
uyarlanmış yıllık kredi büyüme oranı yüzde 15,00’ten (15,00 dâhil) küçük olan bankaların ve

b) Yıllık kredi büyüme oranı yüzde 15,00’in (15,00 dâhil) altında olup, 5 yıl ve daha
uzun vadeli konut kredileri harici tüketici kredilerindeki ve bireysel kredi kartlarındaki yıllık
değişimin yüzde 50’si büyüme oranının pay kısmından düşülerek hesaplanacak uyarlanmış yıl-
lık kredi büyüme oranı yüzde 5,00’ten (5,00 dâhil) büyük olan bankaların

Türk lirası zorunlu karşılık oranları, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu
(yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler
(yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) hariç tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak
uygulanır.

(2) Kredi büyüme oranları bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan
bankalara, hesaplama dönemini izleyen ilk zorunlu karşılık tesis döneminden başlamak üzere
altı zorunlu karşılık tesis dönemi boyunca birinci fıkrada belirlenen zorunlu karşılık oranları
uygulanır. Altı zorunlu karşılık tesis dönemi içerisinde birinci fıkrada belirtilen zorunlu karşılık
oranlarının değişmesi durumunda kalan tesis dönemlerinde belirlenen yeni oranlar uygulanır.”

“(4) Bankalar birinci fıkrada belirtilen kredi büyüme oranları ve bu oranlara ilişkin ve-
rileri, hesaplama dönemine ait zorunlu karşılık yükümlülük bildirim cetvelinin gönderim süresi
bitimine kadar Merkez Bankasına bildirir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Kredi büyümesine göre farklılaşma uygulamasında geçiş dönemi
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 20/8/2019 tarihli ve 30864 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sayı: 2019/15)”e göre 29/11/2019 (dahil) yükümlülük hesaplama tarihine kadar kredi
büyüme oranı yüzde 10,00 ile yüzde 20,00 aralığına girmiş olan bankalara bu aralığa girdikleri
tarihe ilişkin tesis döneminden itibaren altı dönem boyunca 10/A maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen koşulları sağlayan bankalar için geçerli olan zorunlu karşılık oranları uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 29/11/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-
rütür.
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Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2013 28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/3/2014 28953

2- 25/7/2014 29071

3- 3/1/2015 29225

4- 12/3/2015 29293

5- 30/5/2015 29371

6- 29/8/2015 29460

7- 26/12/2015 29574

8- 9/1/2016 29588

9- 10/8/2016 29797

10- 7/9/2016 29824

11- 22/10/2016 29865

12- 1/11/2016 29875

13- 19/11/2016 29893

14- 26/11/2016 29900

15- 11/1/2017 29945

16- 8/11/2017 30234

17- 9/5/2018 30416

18- 9/8/2018 30504

19- 14/8/2018 30509

20- 22/12/2018 30633

21- 19/1/2019 30660

22- 16/2/2019 30688

23- 20/4/2019 30751

24- 11/5/2019 30771

25- 28/5/2019 30787

26- 22/6/2019 30809

27- 7/8/2019 30855

28- 20/8/2019 30864

29- 21/9/2019 30895
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Bodrum 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
—— • —— 

Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10666 

—— • —— 

Edirne 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10687 



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2019 – Sayı : 30973 

 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10688 

—— • —— 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10623 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TCDD 2. BÖLGE MINTIKASINDA BULUNAN 24 ADET HEMZEMİN GEÇİTTE 

96 İŞÇİ, 12 AY SÜRE İLE GEÇİT BEKÇİLİĞİ 
HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 2. Bölge Satınalma Servis 
Müdürlüğünden:  

 



Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2019 – Sayı : 30973 

 

 
 10731/1-1 

  



9 Aralık 2019 – Sayı : 30973 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası 

ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların satış ihalesi 24/12/2019 Salı günü saat 14:00 de 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile Büyükşehir 
Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

Söz konusu taşınmazların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat 
bedeli ve şartname bedeli aşağıda belirtilmiştir. 

 
YAKUTİYE İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ 

S.N. Ada/Parsel 
İmar 

Durumu 
Hisse 
Oranı 

Taşınmaz 
Alanı m² 

m² Birim 
Fiyatı 
(TL) 

Muhammen 
Bedel (TL) 

%3 Geçici 
Teminat 

Bedeli (TL) 

1 12554/4 
Konut 
E=2,50 

1/1 2.643,37 1.150,00 3.039.875,50 91.197,00 

SATIŞ ŞARTI 
Satış bedelinin % 50’ si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış 
bedelinin kalan % 50’ si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır. Satış bedelinin 
peşin ödenmesi halinde indirim yapılmayacaktır. 

ŞARTNAME 
BEDELİ 

Şartname Bedeli 350,00-TL’ dir. 

 
İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun 

olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak 
Şube Müdürlüğüne 24/12/2019 Salı günü saat 13:45’ e kadar teslim edilmesi zorunludur. 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR 
1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut) 
2 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek. 
3 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza 

beyannamesi. 
4 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya 
imza beyannamesi. 

5 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek 
(Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi. 

6 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin 
%3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat 
mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır. 

7 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin 
üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar 
tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. 

8 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 
9 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. 

Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. 
10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
11 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu 

ihaleye katılamazlar. 
12 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye 

aittir. 
13 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 
İLAN OLUNUR. 10314/1-1 
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ATIK MADENİ YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR 
TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüz Trafo Merkezlerinde bulunan 1. Kategori Atık Yağların satışı 

yapılacaktır.  Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
Satış Kayıt Numarası : 2019/2 
1 - İdarenin; 
a) Adresi :  Yazır Mah. Yeni İstanbul cad. No:199   42130 

Selçuklu/KONYA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 332 265 0960 – 0 332 265 0972 
c) Elektronik posta adresi :  9grupmd@teias.gov.tr  
2 - İhale konusu satış işinin;  
a) Niteliği, türü ve miktarı : I. Kategori Atık Trafo Yağı. 

SIRA 
NO 

MAMÜL MİKTARI BULUNDUĞU YER ATIK KODU 

1 
I. Kategori 
Atık Yağ 

Yaklaşık 
18.000 kg 

Bölge Müdürlüğümüze bağlı 
Karaman OSB ve Aksaray Trafo 

Merkezleri 
13.03.10 

b) Teslim edileceği yer : Bölge Müdürlüğümüz Karaman OSB TM ve Aksaray 
TM 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) gün 
içinde sözleşme bedelinin (KDV dahil) Bölge 
Müdürlüğümüz hesabına yatırılmasına müteakip 
teslimata başlanacaktır.  

ç) İşin süresi : Sözleşme bedelinin (KDV dahil) Bölge Müdürlüğümüz 
hesabına yatırılmasına müteakip 15 (onbeş) iş günüdür. 

3 - Satış İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü - Toplantı Salonu Oda   

No: 106- Yazır Mah. Yeni İstanbul Cad. No:199 42130 
Selçuklu KONYA  

b) Tarihi ve saati : 19.12.2019 – Saat:10.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) 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 görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
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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,  

c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu ve Cetveli 
ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.2. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Atık yağları satın alacak firma, taşıma-nakliyat ve geri kazanım için Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliği 16. ve 21. Maddeler gereğince Bakanlıktan Çevre Lisansı almış olmalı ya 
da  anlaşmalı olduğu firmanın iş bu yükümlülükleri yerine getirmesini sağlamak zorundadır. Atık 
yağ taşınması ve geri kazanımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış firmaların 
konu ile ilgili lisanslarının aslını veya noter tasdikli suretlerini teklifleri ile beraber Bölge 
Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 - Satış, açık arttırma sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 
bırakılacaktır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7.2-İhale dokümanı, TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Şefliği) Yazır 

Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 199  Selçuklu/KONYA adresinde görülebilir ve 30,00.-TL. bedeli 
Ziraat Bankası A.Ş. Nalçacı Şb- TR74 0001 0009 1237 7120 4460 47 nolu hesap numarasına 
yatırılarak satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla satın alınması mümkündür.  Posta 
yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 45,00 TL. doküman bedelini Ziraat 
Bankası A.Ş. Nalçacı Şb- TR74 0001 0009 1237 7120 4460 47  nolu hesaba yatırmak zorundadır. 
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 
dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin belirtildiği talep başvurularını, idarenin 
yukarıda yer alan faks numarasına göndermek zorundadır. Dokümanın ulaşmamasından veya geç 
ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

8 -Teklif, ihale tarihinde saat 10:30’a kadar TEİAŞ Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi-
Yazır Mah. Yeni İstanbul Cd. No: 199 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler, tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Satış sonrası istekliyle her 
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubunun süresi 18/03/2020 tarihinden 
önce olmayacak şekilde verilmelidir. 

11 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12 - İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara 

depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan 
ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Hüküm bulunmayan hallerde 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı 
Malzemeler İle İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri 
Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. 10639/1-1 
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ŞİRKETİMİZ 24 KİŞİ İLE MARMARAY İŞLETMECİLİĞİNDE GEBZE-HALKALI ARASI 

ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ SATIŞ VE KONTROLÜ İLE DANIŞMA  

HİZMETLERİ’NİN 01/01/2020 - 31/12/2020 TARİHLERİ  

ARASINDA YAPILMASI İŞİ HİZMETİ  

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2019/640360 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71659 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

İhale konusu malın adı ve miktarı :Şirketimiz 24 Kişi ile Marmaray İşletmeciliğinde 

Gebze-Halkalı Arası Ücret Toplama Sistemi Satış ve Kontrolü ile Danışma Hizmetleri’nin 

01/01/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasında yapılması işi. 

2 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacıbayram 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

20/12/2019 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10734/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun 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 Öğretim Elemanı alınacaktır. 
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GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR: 

1- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak 

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda tezli/tezsiz yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl 

süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli 

yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek 

lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz. 

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine 

eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. 

SINAV TAKVİMİ: 

İlan Yayım Tarihi : 09.12.2019 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 09.12.2019 

Son Başvuru Tarihi : 23.12.2019 

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 25.12.2019 

Giriş Sınavı Tarihi : 27.12.2019 

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama  : 30.12.2019 

Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi  : personel.balikesir.edu.tr 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 

1- Başvuru Formu 

2- ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu) 

3- Yabancı Dil Sonuç Belgesi 

4- Özgeçmiş 

5- Mezuniyet Belgesi yada Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 

6- Lisans Transkripti 

7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için) 
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8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

9- Fotoğraf (1 adet) 

10- Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı yada resmi onaylı hizmet cetveli 

11- Bilimsel Yayınlar (Varsa) 

MUAFİYET: 

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında  

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 

alanlarına atanacak olanlarda tezli/tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans 

mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

AÇIKLAMALAR: 

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlerine şahsen veya 

posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan 

başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla 

kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. 

Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 

tebligat yapılmaz. 
 

BİRİMİ 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI UNVAN ADET 

KAD. 

DER. 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ  

BURHANİYE 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

Pazarlama ve 

Reklamcılık Böl. 

Pazarlama Pr. 

Öğr.Gör. (Ders 

Verecek) 
1 3 EA 70 

Uluslararası Ticaret ve 

Pazarlama alanında yüksek 

lisans yapmış olmak. 

Yükseköğretim Kurumlarında 

ders vermiş olmak. 

 10642/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversite Adı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama 
Tarihi   9 Aralık 2019  

Fakülte Adı YABANCI DİLLER 
YÜKSEKOKULU Son Başvuru Tarihi 23 Aralık 2019 

Bölüm Adı YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ  
Ön Değerlendirme 
Tarihi 24 Aralık 2019 

Anabilim Dalı Giriş Sınav Tarihi 06 Ocak 2020 

Kadro Tipi Öğretim Görevlisi Sonuç Açıklama 
Tarihi 10 Ocak 2020 

Kadro Sayısı 4 Kadro Derecesi  
 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” 
uyarınca Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünde 
görevlendirilmek üzere 4 adet öğretim görevlisi kadrosu alınacaktır.  

Ön-değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde, 
www.khas.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.  

Aranan Koşullar: 
1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 
Yönetmelik” yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak;  

2 - İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz / Amerikan Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi, Mütercim 
Tercümanlık ve Çeviri Bilim gibi diğer ilgili alanların birinden lisans derecesine sahip olmak,  

3 - Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, 
4 - En az 3 yıl İngilizce Dili Öğretmenliği tecrübesine sahip olmak. 
Başvuruda İstenen Belgeler:  
1 - Başvuru Dilekçesi, (Öğr. Elemanı Başvuru Dilekçesi) 
2 - Özgeçmiş 
3 - 2 adet fotoğraf 
4 - Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu 

mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 
5 - ALES sonuç belgesi (en az 70 puan) (Başka bir yükseköğrenim kurumunda tam 

zamanlı olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri 
halinde bu koşul aranmayacaktır.)  

6 - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 
90 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir son 5 yıl 
içinde alınmış belge,  

7 - Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi, 
8 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.  
Başvuru Yeri 
Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampusü İnsan Kaynakları Direktörlüğü Cibali/ 

İSTANBUL adresine şahsen, posta ya da e-posta yolu (ik@khas.edu.tr) ile başvuruda 
bulunulacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile 
yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne ulaşmış olması 
gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

 10732/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Dizdaroğlu Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı 

VAKFEDENLER: Ali Dizdaroğlu, Ayşe Dizdaroğlu  

VAKFIN İKAMETGAHI: Antalya 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Alanya 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.11.2019 tarihinde kesinleşen 19.09.2019 

tarihli ve E:2019/23, K: 2019/271 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Antalya il ve ilçeleri öncelikli olmak üzere tüm ülkenin sağlık, eğitim, 

kültür, turizm ve tanıtım alanlarında devletin hizmetlerini kolaylaştırıcı, kamuya yararlı 

çalışmalar sunmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (Yüz Bin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Ali Dizdaroğlu, Ayşe Dizdaroğlu 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:        

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

hakları Mütevelli Heyetinin kararıyla uygun bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 10718/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Han Kültür, Eğitim, Sağlık ve Sanat Vakfı (HAN VAKFI)  

VAKFEDENLER: ZIYATDIN KASSANOVA. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.11.2019 tarihinde tavzih edilen, 07.11.2019 

tarihli ve E:2018/346, K:2019/587 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına ve sürgün, iç savaş ya da diğer 

nedenlerle ülkemizde hayatlarına devam eden ya da devam etmek zorunda olan, başta Ahıska 

Türkleri ve sair Türki Milletler ve Akraba Topluluklarına tabi göçmenler olmak üzere tüm 

göçmenlere kültür, eğitim, öğretim, bilim, sanat, sağlık ve spor gibi alanlarda zihin ve beden 

sağlığını geliştirecek hizmetler sunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 

gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL (YüzbinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETİM KURULU: Ziyatdin KASSANOVA, İsmikhan KASSANOVA, Abbas HAMZA. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan malları ve hakları Dünya Ahıska Türkleri Birliği’ne 

(DATÜB) İntikal eder.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  10719/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Anadolu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Ticaret

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Malzeme ve Üretim Teknolojileri

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sayı: 2019/19)

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


