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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ka-

riyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kariyer Ge-

liştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt birim: Merkezin faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla oluşturulan işlevsel bi-

rimleri,

b) Alt birim yöneticisi: Merkezin faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla oluşturulan

işlevsel birim yöneticilerini,

T.C.
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c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) KARGİS: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının

tamamının aktif olarak kullanabileceği web tabanlı Kariyer İzleme ve Geliştirme Sistemini,
d) Kariyer danışmanı: Merkezde görev yapan kariyer danışmanlarını,
e) Merkez (KARGEM): Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kariyer Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
f) Merkez temsilcisi: Merkezin, Üniversitenin farklı eğitim birimlerindeki temsilcilerini,
g) Mezun: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi mezunlarını,
ğ) Müdür: Merkezin Müdürünü,
h) Öğrenci: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerini,
ı) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; öğrenci ve mezunların kişilik özellikleri, yetenekleri,

becerileri ve mesleki ilgileri ile uyumlu kariyer planı oluşturmalarına yardımcı olmak; potan-
siyellerini keşfetmelerini sağlamak; kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak; kariyer gelişim-
lerini izlemek ve iş hayatına atılmalarına yardımcı olmak; böylelikle ülkenin maddi kaynakla-
rının verimli kullanımına ve beşeri sermayesinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Öğrencilerin ve mezunların, kişilik özellikleri, yetenekleri, becerileri ve mesleki il-

gileri ile uyumlu kariyer planı geliştirmelerine rehberlik etmek, bu amaca uygun ölçme ve de-
ğerlendirme ve bilgilendirme hizmetleri sunmak.

b) Farklı mesleklere yönelik sertifika programları, kişisel gelişim eğitimleri ve semi-
nerler tasarlamak, planlamak, yürütmek ve eğitim programlarının akreditasyon süreçleri ile il-
gili çalışmalar yapmak.

c) Öğrencileri ve mezunları yurt içi ve yurt dışı staj ve iş olanakları hakkında bilgilen-
dirmek, yönlendirmek, bu amaçla özel işletmeler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları
ile görüşmeler gerçekleştirmek, protokoller oluşturmak.

ç) Öğrencileri ve mezunları, Üniversite dışındaki organizasyonlar tarafından düzenlenen
kariyer geliştirme etkinlik ve fırsatları hakkında bilgilendirmek, yönlendirmek, bu organizas-
yonlara erişimlerini sağlamak.

d) Üniversitenin akademik birimlerinde düzenlenen kariyer etkinliklerinin etkin ve ve-
rimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak.

e) Tüm eğitim birimlerinde KARGİS’in tanıtımını yapmak ve aktif öğrencileri sisteme
entegre etmek.

f) Mezunlarla iletişim kurmak ve onları KARGİS sistemine entegre etmek.
g) Deneyim ve tecrübe sahibi başarılı meslek mensupları, akademisyenler, girişimciler

ve mezunlarla kariyer söyleşileri gerçekleştirmek.
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ğ) Öğrencilerin ve iş dünyasının bir araya geleceği, bilgi alışverişinde bulunacağı ve

kaynaşacağı, Üniversite genelinde kariyer zirveleri düzenlemek.

h) Öğrenci adaylarını Üniversite hakkında bilgilendirmek; Üniversitenin tercih edilir-

liğini arttırmak.

ı) İstihdam politikalarının oluşturulmasında etkin rol oynayan merkezi yönetim kuru-

luşları ile bilgi alışverişinde bulunmak ve Üniversite arasında köprü kurmak.

i) Kariyer danışmanlarının, kariyer danışmanlığı konusunda gelişimlerine katkıda bu-

lunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, Rektör ta-

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

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olacak iki müdür

yardımcısını, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, üç yıl için görevlendirebilir.

Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından herhangi

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

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkez faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden,

gözetim ve denetiminden, bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci

derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Alt birim yöneticilerine ve kariyer danışmanlarına hedef koymak, faaliyet planlarını

incelemek, faaliyet sonuçlarını denetlemek.

b) Alt birim yöneticilerinin ve merkez temsilcilerinin görevlendirilmesi için Rektöre

öneride bulunmak.

c) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) KARGİS’in işlerliğini ve gelişimini sağlamak.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

e) Merkez ile tüm paydaşlar arasında hayata geçirilen proje ve protokolleri yürütmek.

f) Merkez tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Rektöre rapor sunmak.

g) Merkezi temsil etmek.

ğ) Üniversite bünyesinde yer alan öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen kariyer

gelişimi ile ilgili etkinliklere destek vermek.

h) Üniversitenin farklı eğitim birimleri tarafından yürütülen kariyer geliştirme faaliyet

ve etkinliklerini Merkez temsilcileri aracılığı ile desteklemek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, alt birim yöneticileri,

Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl-
lığına görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi
sona eren üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört defa Müdürün başkanlığında toplanır. Müdür ge-
rekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği du-
rumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Danışma Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi hakkında Rektöre öneride bulunmak.
b) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
c) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Müdürün hazırlamış olduğu Merkezin

genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu görüşmek ve karara bağlamak.
ç) Merkez faaliyetlerinin etkinliği için gerekli kararları almak.
d) Merkez ile tüm paydaşlar arasında hayata geçirilecek proje ve protokolleri değerlen-

dirmek ve karara bağlamak; yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Merkezde alt birim kurulması ve kapatılmasına ilişkin önerileri karara bağlamak, alt

birim yöneticileri, Merkez temsilcileri ile kariyer danışmanlarının görevlerini düzenlemek ve
bunlar arasında koordinasyonu sağlamak.

f) Merkezin amacına yönelik politika ve stratejileri oluşturmak, bunlara uygun faali-
yetleri planlayarak Rektörlüğün onayına sunmak.

g) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu
faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

ğ) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini
düzenlemek.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Üniversitenin veya

diğer üniversitelerin öğretim elemanları, Üniversitenin mezunları ile sivil toplum kuruluşlarının
yöneticileri, özel veya kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzman kişiler arasından, Yönetim Ku-
rulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla yirmi üyeden
oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.
Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az bir kez toplanır. Toplantı-
larda çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda değer-

lendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda rapor

hazırlamak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birim yöneticisi
MADDE 14 – (1) Alt birim yöneticileri, alt birimler için Üniversitenin öğretim ele-

manları arasından Müdürün önerisi üzerine, üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde alt birim yöneticilerinin de görevleri sona erer. Süresi sona erenler
aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Alt birim yöneticilerinin görevleri Yönetim Kurulu tara-
fından belirlenir.

Merkez temsilcisi
MADDE 15 – (1) Merkez temsilcisi, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Mü-

dürün önerisi üzerine, üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona erenler aynı
usulle tekrar görevlendirilebilir. Merkez temsilcisinin görevleri Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenir.

Kariyer danışmanı
MADDE 16 – (1) Kariyer danışmanı, Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl-

lığına Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona erenler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.
Kariyer danışmanlarının görevleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin, akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel
tarafından sağlanır.

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

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait devamsız veya başarısız olduğu ve genel
not ortalamasını (GNO) yükseltmek için daha önce başarılı olduğu dersleri alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çevre So-

runları Araştırma ve Uygulama 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) Çalışma/proje kurulları: Merkezin çalışma/proje kurullarını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam 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) Çevre-canlı ilişkilerini etkileyen çevre sorunları ve bu sorunların çözüm yolları alan-

larında disiplinlerarası bilimsel ve uygulamaya dönük araştırma ve çalışmalar yapmak.
b) Toplumun çevre sorunlarına olan farkındalığını artırmak ve konu ile ilgili bilimsel

bulgu ve önerileri ilgili mercilere ve kamuoyuna aktarmak.
c) Güvenlik, sağlık ve çevre konularında bilimsel ve teknik araştırmaları planlamak,

bu konuda gerekli olanakları sağlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.
ç) Bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili yayınlar yapmak ve çevre sorunları

konusunda araştırma yapan bilim insanları ve öğrencilere destek olmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
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a) Merkez kadrosundaki araştırıcı ve uzman elemanlar yardımıyla çevre sorunlarının

belirlenmesine ve çözümlenmesine yönelik bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

b) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.

c) Çevre sorunları ile ilgili bilimsel yöntemleri saptamak için gerekli araştırma, labo-

ratuvar incelemeleri, deney ve anket gibi çalışmaları yapmak veya bu amaçla ilgili diğer kuru-

luşlarla işbirliği yapmak veya bünyesi dışından uzmanlara çalışma yaptırmak.

ç) Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından konferanslar verilmesini ve seminerler yapıl-

masını sağlamak.

d) Ulusal ve yabancı benzer kurumlarla ilişki kurmak ve bunlarla işbirliği, projeler ve

yayınlar yapmak.

e) Çevre sorunları alanında uzmanlar yetiştirmek için gerekli eğitim olanaklarını sağ-

lamak ve lisansüstü çalışmalara bilimsel katkıda bulunmak.

f) Yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmek, toplumsal farkındalığı artırmak üzere

kurslar, seminerler, paneller, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, şuralar ve çalıştaylar dü-

zenlemek ve yürütmek, bilimsel ve teknik araştırmaların sonuçlarını ve ürünlerini görsel ve

basılı olarak açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar çıkarmak veya elek-

tronik ortamda paylaşmak ve sergiler düzenlemek.

g) Farklı birimlerden gelebilecek ortak faaliyet önerilerinin yürütülmesinde bütünleş-

tirici rol oynamak ve disiplinlerarası koordinasyonu sağlayarak araştırmaların daha sağlıklı ve

hızlı gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

ğ) Öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapma-

larına yardımcı olmak, yapılan çalışmaları ödüllendirmek ve ödüllü yarışmalar düzenlemek.

h) Amaç ve görevleri ile ilgili yayınlar yapmak.

ı) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak

birimler oluşturmak; Merkez faaliyetleri ile ilgili, Merkezin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hız-

landırıcı nitelikte arşiv, veri tabanı, internet sitesi kurmak veya kurdurmak.

i) Yasal ve idari önlemlerin alınması için bilimsel öneri ve dilekleri ilgililere duyur-

mak.

j) Rektör veya yetkili kurullarca verilecek 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 öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan

fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak

yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
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(2) Müdürün önerisi üzerine, en az doktora unvanına sahip Üniversite öğretim eleman-

ları arasından en çok iki kişi, müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görev-

lendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev

süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi

başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektörün

onayına sunmak.

d) Merkezde oluşturulan çalışma/proje kurullarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek

ve denetlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve çevre sorunları sahasında çalışma ve uy-

gulamaları bulunan altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile birlikte toplam yedi üyeden

oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan

üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme

nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kez salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır. İhtiyaç duyulduğu takdirde Yönetim Kurulu, Müdür tarafından

olağanüstü olarak da toplantıya çağırılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar 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/proje kurullarını belirlemek.

d) Merkezde kurulacak çalışma/proje kurullarını oluşturmak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

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

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile

istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve ilgili mevzuat

hükümleri uyarınca yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur.

Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından uygun bulunanlar arasın-

dan üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir

nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni

bir üye görevlendirilir.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                22 Aralık 2019 – Sayı : 30986



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

olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-

tıya çağırabilir. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari 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 önerilerde bulun-

mak.

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

Çalışma/proje kurulu

MADDE 14 – (1) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin

amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma/proje ku-

rulları oluşturulabilir. Bu kurullar yapılacak çalışmanın niteliğine göre Üniversite içindeki öğ-

retim elemanlarından, uzmanlardan ve bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer ki-

şilerden oluşturulabilir. Müdür çalışma/proje kurullarının doğal üyesi olup kurulların görev sü-

releri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin ve gerektiğinde ilgili fakülte/bölümün kullanımına

tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan hâller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
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Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/11/2017 tarihli ve 30239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapa-

dokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler

eklenmiştir.

“d) Kapadokya Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer planlaması ve ge-

liştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

e) Üniversitenin misyon ve vizyonu doğrultusunda, öğrencilere ve mezunlara kişisel

eğilimleri, bilgi ve becerileri ile hayat tercihleri doğrultusunda kariyerlerini planlama desteği

vermek.

f) Öğrencilerin ve mezunların kendilerini tanımalarını ve iş hayatında ihtiyaç duyacak-

ları, müfredat içerisinde yer almayan, beceriler ile donanmalarını sağlamak.

g) Mezunların kariyerlerini izlemek, hayat boyu öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak.

ğ) Öğrenciler ve mezunlar ile farklı sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getiren

toplantılar düzenlemek; öğrencilerin iş hayatını tanımaları, kariyer imkânlarını öğrenmeleri ve

teknolojik gelişmeler sonucunda yarının önem kazanacak ve geçerliliğini yitirecek meslekler

hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

h) Mezun veri tabanının oluşturulmasını, geliştirilmesini ve güncel tutulmasını sağla-

yarak, Üniversitenin mezunları ile ilişkisini, mezunların Üniversiteye olan aidiyetlerini kuv-

vetlendirmek.

ı) KÜN Mezunlar Derneği ile ilişkileri yürütmek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“c) Danışma Kurulu.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı çalışanları ara-

sından iki yıl için görevlendirilir. Merkezde görevlendirilen tüm personel Müdüre bağlı olarak

çalışır. Süresi biten Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendi-

rildiği usul ile süresi bitmeden görevden alınabilir.

(2) Müdürün herhangi bir nedenle görevi başında bulunmaması halinde Yönetim Kurulu

üyelerinden biri kendisine vekalet eder.

(3) Müdürün önerisi üzerine gerekli sayıda müdür yardımcısı Rektör tarafından görev-

lendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını belirlemek, stratejik planlamasını yap-

mak ve Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak.

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkeze bağlı personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

ç) Merkezin bütçe, ödenek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun

onayını aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Geçmiş döneme ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayını

aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin yıllık hedeflerini belirlemek ve çalışma programını yapmak.

f) Daha önce açılmış ya da yeni açılacak olan eğitim programlarının fizibilitesini ha-

zırlamak ve Yönetim Kurulu onayına sunmak.

g) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve sekretaryasının yürütülmesini sağlamak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Merkezin faaliyet alanları

kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık

bir süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, her akademik ya-

rıyılda en az bir kez olacak şekilde, tercihen ayda bir kez, önceden belirlenen gündem ile olağan

toplantı yapar. Mütevelli Heyeti Başkanı, Rektör veya Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü

toplantıya da çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla

alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını ha-

zırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda gerekli düzenlemeleri yapmak ve

uygulamak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, Rektörlüğün onayına sunmak.

c) Merkez tarafından düzenlenen eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika

ve benzeri belgelerin verilmesi işlemlerini yürütmek.

ç) Müdür tarafından önerilen daha önce açılmış ya da açılacak olan kurs, seminer, panel,

konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili fizibiliteleri hazırlamak ve Mütevelli

Heyetinin veya Mütevelli Heyetinin görevlendireceği amirin onayına sunmak.

d) Yeni açılacak veya içeriği değiştirilecek eğitim programlarının müfredatlarını Senato

onayına sunmak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.

f) Merkezin personel ihtiyacı ile bütçe önerisini karara bağlamak ve Mütevelli Heyeti

onayına sunmak.
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g) Merkezin personel görevlendirme ve hizmet alımı ihtiyaçlarını belirleyerek öncelikli

olarak Üniversite bünyesinden karşılanmak üzere Rektörlük onayına sunmak.

ğ) Merkezin, başka kişi ve kuruluşlarla yapacağı iş birliklerinin genel çerçevesini be-

lirlemek, bu kapsamda hazırlanan sözleşmeleri Rektörlük ve/veya Mütevelli Heyeti onayına

sunmak.

h) Gerekli görüldüğü hallerde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler kurmak ve

birimlere ilişkin görevlendirmeler yapmak.

(2) Yönetim Kurulu yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süreyle Müdüre

devredebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Danışma Kurulu

MADDE 10/A – (1) Müdür tarafından önerilmesi halinde, aşağıdaki esaslar çerçeve-

sinde Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir:

a) Danışma Kurulunda görev yapmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarındaki akademisyenlerden ya da Merkezin faaliyet gösterdiği alanlarda tecrübe sahibi

olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek ve kendisine yapılan teklifi kabul eden kişiler

Müdürün önerisi, Rektörün oluru ve Mütevelli Heyet onayı ile seçilir.

b) Danışma Kuruluna en fazla 5 üye seçilebilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi

bir yıldır. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

c) Danışma Kurulu, gerektiğinde Müdürün veya Rektörün daveti üzerine toplanır.

ç) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez ile bilimsel ve sosyal alanlarda ilişkileri sağ-

lamak, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı ile hizmet

alımı oluşması durumunda Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç belirlenerek Rektör ve Mütevelli

Heyet onayına sunulur. Personel ve hizmet alımı ihtiyacı Mütevelli Heyet tarafından karşılanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kariyer Yönetimi ve Mezun İlişkileri Ofisi

MADDE 11/A – (1) Kariyer Yönetimi ve Mezun İlişkileri Ofisi, Merkez bünyesinde

öğrencilerin kariyer gelişimlerini takip etmek ve mezun ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak

amacıyla kurulmuş olan ofistir.

(2) Ofis personelinin iş dağılımı ve denetimi, Müdür tarafından yapılır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/11/2017 30239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/1/2019 30653
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Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2018 tarihli ve 30613 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lokman

Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fık-

rasının (k) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“aa) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,

bb) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “yabancı dil puanı,” ibaresi

yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, başvurulan programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek

ALES puanına sahip olmak. Yabancı ülkelerde lisans programını tamamlamış Türk veya ya-

bancı uyruklu öğrencilerin tezli yüksek lisans programlarına yapacakları başvurularda ALES

sonucu yerine, ALES’e eşdeğer kabul edilen (GRE, GMAT ve benzeri) ve Yükseköğretim Ku-

rulunca ilan edilen eşdeğer puanlar da kabul edilir.”

“ç) Eğitim dili Türkçe olan programlarda yabancı dil şartı aranıp aranmayacağı, yabancı

dil şartının arandığı durumda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı ve eş-

değer kabul edilen sınavlar ile Üniversite Dil Yeterlilik Sınavından alınması gereken asgari

puan ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarının önerisi üzerine, Enstitü Kurul kararı ve Senato onayı

ile belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran ve değerlendirmeye alınan adayların

başarı durumu Genel Başarı Notu ile belirlenir. Genel Başarı Notu, ALES puanının %50’si,

Lisans Genel Not Ortalamasının %20’si ve yazılı sınav ve/veya mülakat değerlendirmesinde

alınan notun %30’u alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programları yürütülen yüksek li-

sans programlarına başvuran adayların genel başarı notları, lisans genel not ortalamasının %40’ı

ve yazılı sınav ve/veya mülakat değerlendirmesinde alınan notun %60’ı alınarak hesaplanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ders-

lerden en fazla iki derse,” ibaresi “derslere” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/12/2018 30613
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Ge-

liştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme

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

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 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) Girişimci adayı: İş fikrinin hayata geçirilmesi ve/veya geliştirilmesi amacıyla Mer-

keze başvuru yapmış gerçek veya tüzel kişiyi,

c) Koordinatör: Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından,

çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, kendine bağlı işlemlerin gözetim ve denetiminin

yapılmasından sorumlu kişiyi,

ç) Melek yatırımcı: Öğretim elemanı veya girişimci adayının projelerine mali destek

sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

d) Mentor: Girişimcilik konusunda tecrübeli gerçek veya tüzel kişileri,

e) Merkez (TEKMER): Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Öğrenci: Üniversite öğrencilerini,

ğ) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

h) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkez; Üniversite ile iş dünyası arasındaki iş birliği ve ulusal/ulus-

lararası bağlantıların güçlendirilerek, öğretim elemanları, öğrenciler ve girişimci adaylarının

yenilikçi fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan temel girişimcilik ve

yerel kalkınma konularında, evrensel yaklaşımlar doğrultusunda bilgi ve becerilerin geliştiri-

lerek zenginleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Merkezin faaliyet alanları

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

a) Girişimciliğin başlangıç aşaması veya ön kuluçka süreci olarak adlandırılan dönem-

deki girişimciler için stratejik plan hazırlama, yenilikçilik, proje hazırlama ve yönetme, fikri

ve sınai mülkiyet hakları, üretim planı, iş planı hazırlama, muhasebe, dış ticaret, pazar planı

ve pazarlama, işletme mevzuatı, finans kaynakları, liderlik, strateji, girişimciler için hukuk ve

benzeri temel girişimcilik konularında; ders, seminer, kurslar, eğitim programları veya etkin-

likler düzenlemek; kaynakları dâhilinde girişimci ve girişimci adaylarına mekân, altyapı, destek

hizmetleri gibi imkânları bedelli veya bedelsiz olarak sağlamak.

b) Girişimci fikirleri gözden geçirmek ve pratik girişimcilik becerilerini geliştirmek

için Merkezde ve Üniversitede bir girişimcilik kültürü oluşturmak.

c) Üniversitede öğretim elemanı, öğrenci ve girişimci adaylarına yönelik iş planı ya-

rışmaları düzenlemek, iş planlarının geliştirilmesi ve ticarileşmesine destek olmak.

ç) Girişimciliğin motor görevi gördüğü yerel ekonomik kalkınma ile ilgili konularda

ders, seminer veya etkinlik düzenlemek, projeler yürütmek, bu konularda araştırma yapmak

veya yapılan araştırmalara katkıda bulunmak, araştırmaları ve araştırma sonuçlarını yayın ha-

line getirmek.

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik

akademik ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak.

e) Sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, kamu ve özel sektör kuruluşları gibi yerel ve

bölgesel kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici önerileri derlemek, iyi

ilişkiler geliştirmek, ortak etkinlik düzenlemek ve/veya projeler yürütmek.

f) Girişimcilik alanında düzenlenen yarışmalara öğrencilerin, öğretim elemanlarının

veya Üniversitenin katılımı için gerekli girişimlerde bulunmak.

g) Kendi işini kurmak isteyen, küçük ve büyüme hedefli organizasyonlarda çalışacak

öğrencilerin ve girişimci adaylarının Merkezde deneyim ve bilgi sahibi olmasını sağlamak.

ğ) Öğrenciler, öğretim elemanları ve girişimci adayları için melek yatırımcı ağları ile

iş birliği yapmak, yeni yatırımcı ağları oluşturmak ve melek yatırımcılar ile Merkez içerisindeki

öğrenciler, öğretim elemanları ve girişimci adaylarını bir araya getirecek faaliyetler düzenle-

mek.
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h) Öğrenciler, girişimci adayları ve öğretim elemanlarının fikirlerini geliştirmelerini

sağlamak ve yol göstermek üzere girişimcilik tecrübesi bulunan, ulusal ve uluslararası düzeyde

liderlik, yenilikçilik ve girişimcilik alanına öncülük eden kişilerden mentor havuzu oluşturmak,

mentorlar ile Merkez içerisindeki öğrenciler, girişimci adayları ve öğretim elemanlarını bir

araya getirecek etkinlikler düzenlemek, aynı zamanda bu kişilerin tecrübelerinin değerlendi-

rilmesi ve toplumla paylaşılmasına olanak sağlayan organizasyonel ve fonksiyonel yapıları

oluşturmak.

ı) Girişimcilikle ilgili konuların anlaşılması, cesaretlendirilmesi, başlangıcı, yönetimi

ve büyümesini sağlamak amacıyla ulusal/uluslararası düzeyde girişimcilik ve yenilikçilik alan-

larında seminer, kongre, çalıştay veya konferans düzenlemek.

i) Girişimcilik, inovasyon, yatırım, ihracat, büyüme, sosyal yardım, liderlik ilkelerini

araştırarak girişimcilik kültürü konusunda yayınlar hazırlamak; akademisyen, sanayici, giri-

şimci ve iş adamlarının katılımları ile bilimsel içerikli toplantılar düzenlemek.

j) Ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili bilgi ağlarına ka-

tılım sağlamak, Merkezin uluslararası nitelik kazanmasını ve uluslararası düzeyde hizmet ver-

mesini sağlamak.

k) Amaçları doğrultusunda ulusal, uluslararası, resmi veya özel kuruluşlar ile ortak ça-

lışmalarda bulunmak ve bu kuruluşlar ile iş birliğini geliştirmek.

l) Teknoloji, iş çözümleri ve yönetim kavramları konusundaki gelişmeler ve yeni ge-

lişmekte olan eğilimler konusunda araştırma ve incelemeler yapmak.

m) Sosyal girişimcilik kavramının toplumda yaygınlaştırılması amacı ile örnek sosyal

sorumluluk projelerini koordine etmek ve hayata geçirmek.

n) Merkezin amacı ile ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

o) Merkezin amaçlarına yönelik kendine bağlı alt birimler kurmak.

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; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili yayınları ve çalışmaları bu-

lunan, Üniversite çalışanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi

sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görevi başında

bulunamaması durumunda görevi sona erer.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite çalışanları ara-

sından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-

dür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısına vekâlet bırakır. Vekâletin sü-

resi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektörlüğe iletmek.

d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değer-

lendirme işlerini yürütmek.

e) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir Yönetim Kuru-

luna rapor sunmak.

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

lışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından

sorumludur.

(3) Müdür yardımcısı; Müdürün vereceği görevleri yapar.

(4) Koordinatör; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından,

çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, kendine bağlı işlemlerin gözetim ve denetiminin

yapılmasından sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin Merkezin faaliyet alanına

giren konularda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl sü-

reyle görevlendirilen dört üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya

altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem

doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ola-

ğanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve top-

lantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı ol-

mak.

c) Stratejik planları ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
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ç) Girişimci ve girişimci adaylarına bedelli veya bedelsiz sağlanacak mekân, altyapı,

destek hizmetleri gibi imkânların tahsisine ilişkin kuralları belirlemek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, öğretim elemanları ve

idari personel ile endüstride çalışmalar yürütmüş ve yürüten kişilerin bulunduğu Akademik ve

Endüstri Danışma Kurullarından oluşur. Akademik Danışma Kurulu, Üniversitenin, Merkezin

faaliyet alanına giren konularda çalışan ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az

üç tam zamanlı öğretim elemanı veya en az lisans mezunu idari personelden; Endüstri Danışma

Kurulu Rektör tarafından onaylanan, endüstride çalışmalar yürütmüş en az üç kişi olmak üzere

yedi kişilik danışma kurulundan oluşur.

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

kezin faaliyetleri konusunda görüş ve önerilerde bulunur.

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

çoğunluğu ile toplanır.

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

revlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) TEKMER bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel ve eğitsel uygula-

malı çalışmaları ve diğer hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amacıyla Yönetim

Kurulunun kararıyla uygulama birimleri kurulabilir. Uygulama birimlerinin başkanları Müdü-

rün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) TEKMER tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan

her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri, Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11104 

—— • —— 

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 
 11107 

—— • —— 

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 11103 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

200 TON (%+30) TEK KULLANIMLIK 135 GR’LIK  

HURDA ÇUVAL SATILACAKTIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

 
 11311/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 

HAVA ARACI CİDDİ OLAYI ARAŞTIRMA VE İNCELEME  

RAPORU DUYURUSU 

24.09.2019 tarihinde, Er-Ah Havacılık Tic. Ltd. Şti. işletmesindeki, TC-OMD tescil 

işaretli, Textron Aviation Inc. C172S tipi eğitim uçağı, öğrenci pilotun kontrolünde kalkış yapmış 

ve Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na saat 05:26 UTC’de sert inişi sonucu hasarlı hava 

aracı ciddi olayı meydana gelmiştir. 

Söz konusu hava aracı ciddi olayı ile ilgili olarak, “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve 

İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.  

 11256/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

 
 11259/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

 
 11261/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

 
 11255/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 9079 ada, 13 parsel üzerindeki 1046977 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman Nurcan 

ÖZBAŞARAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9658, Oda Sicil 

No: 25177) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 

16.10.2019 tarihli ve E.2019/526-K.2019/2090 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Osman Nurcan 

ÖZBAŞARAN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 

17.12.2019 tarihli ve 295643 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 11249/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

23.08.2019 tarihli ve 196927 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile “denetçi belgesi iptal 

edilen”, Diyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim elemanı Mehmet Ali 

ÖZGENÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18712, Oda 

Sicil No: 56978) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare 

Mahkemesi’nin 08.11.2019 tarihli ve E.2019/1883 sayılı kararı ile ”dava konusu işlemin 

yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 28.08.2019 tarihli ve 30872 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile Mehmet Ali ÖZGENÇOĞLU hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin 

iptali” işleminin yürütmesi 13.12.2019 tarihli ve 294453 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  11249/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

07.12.2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmî Gazete’ de Mahmut Riza GİRGİN hakkında 

yer alan ilanda “…Oda Sicil No: 89441 …” ifadesinin çıkarılarak yerine “…Oda Sicil No: 

28400…” ifadesinin eklenmesi 17.12.2019 tarihli ve 295594 sayılı Makam Olur’u ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  11249/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B2D pafta, 608 ada, 12 parsel üzerindeki 713252 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 8638 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 

559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’ tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 26.09.2019 tarihli ve 

E.2019/1463 sayılı kararı ile  “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” daha 

sonra ise Ankara 6. İdare Mahkemesinin 19.11.2019 tarihli ve E.2019/1463-K.2019/2403 sayılı 

kararı ile “davanın reddine” hükmedildiğinden, 20.10.2019 tarih ve 30924 sayılı Resmî Gazete 

ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması" işleminin iptal edilerek, 

Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan yeni iş almaktan men cezası işleminin, 

"Yürütmenin Durdurulması"  kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 113 

günlük kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 13.12.2019 tarih ve 

294586 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 11250/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, H16C13C3D pafta, 5463 parsel üzerindeki 264010 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen 3837-Çanakkale Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına 

kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, “dava konusu işlemin yürütülmesinin 

durdurulması” yönünde verilen Ankara 6. İdare Mahkemesinin 25.09.2019 tarihli ve E.2019/706 

sayılı kararına karşı Bakanlığımızca yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. 

İdari Dava Dairesinin 22.10.2019 tarihli ve YD İtiraz No: 2019/819 sayılı kararı ile itirazın 

kabulü ve “yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere 

dosyanın mahkemesine gönderilmesine” hükmedilmesinden sonra, Ankara 6. İdare 

Mahkemesinin 20.11.2019 tarih ve E.2019/706-K.2019/2409 sayılı kararı ile “davanın reddine” 

hükmedildiğinden, 15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava 

konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması" işleminin iptal edilerek, Çanakkale Yapı 

Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan yeni iş almaktan men cezası işleminin, "Yürütmenin 

Durdurulması"  kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 118 günlük kısmının 

uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 13.12.2019 tarih ve 294345 sayılı Makam 

Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 11250/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 32I-2A pafta, 1207 ada, 1 parsel üzerindeki 160670 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen 3837-Çanakkale Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına 

kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, “dava konusu işlemin iptali” yönünde verilen 

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 22.11.2018 tarihli ve E.2016/5131-K.2018/1963 sayılı kararına 

karşı Bakanlığımızca yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava 

Dairesinin 23.05.2019 tarihli ve E.2019/786-K.2019/1147 sayılı kararı ile itirazın kabulü ve “iptal 

kararının kaldırılmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine 

gönderilmesine” hükmedilmesinden sonra yeniden görülen davada, Ankara 7. İdare 

Mahkemesinin 16.09.2019 tarih ve E.2019/1717-K.2019/2014 sayılı kararı ile “davanın reddine” 

hükmedildiğinden, 09.02.2019 tarih ve 30681 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Çanakkale Yapı 

Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan "dava konusu işlemin iptali" işlemi Bakanlık Makamından 

alınan 13.12.2019 tarih ve 294074 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 11250/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 11258/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 

 11271/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 

 11269/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 

 11267/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 

 11265/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 

 11263/1-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 11295/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

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


