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YÖNETMELİKLER
Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/9/2016 tarihli ve 29819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Lisansüstü programlarda; tezli yüksek lisans programı için yabancı dil sınavının
puan kriteri, anabilim dalı kurulunun önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi
üzerine Senatonun onayı ile belirlenir ve doktora/sanatta yeterlik programları için en az 55 yabancı dil puanına sahip olma şartı aranır. Doktora/sanatta yeterlik programına giriş için kullanılan yabancı dil sınavlarında asgari taban puan değerleri anabilim dalı kurulunun önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile arttırılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“b) ALES’ten; tezli yüksek lisans programları için başvurulan programın puan türünde
en az 55 puan almış olma şartı aranır, tezsiz yüksek lisans programları için ise; ALES puanının
aranıp aranmayacağı anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine
Senatonun onayı ile belirlenir. Ayrıca konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin
sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının öğrenci kabulünde ALES
puanı aranmaz. Ancak Güzel Sanatlar Enstitüsündeki çok disiplinli (interdisipliner) anasanat
ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde özel yetenek sınavı dışında öğrenci kabul edilen programlardan en az 55 ALES sözel puan şartı aranır.”
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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“e) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu kapsamdaki adayların değerlendirme işlemleri için;
1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.
2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.
3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;
a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.
b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.
c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.
(4) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak
Güzel Sanatlar Enstitüsündeki çok disiplinli (interdisipliner) anasanat ve anabilim dallarına
öğrenci kabulünde özel yetenek sınavı dışında öğrenci kabul edilen programlardan en az 60
ALES sözel puan şartı aranır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı
olan öğrenciler, kayıtlı olduğu enstitünün onayı ile danışmanlık, uzmanlık alan dersi ve seminer
dersleri hariç belirlenen derslere dersin sorumlusunun görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. Bu öğrenciler tam zamanlı öğrenciler
gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek
zorundadırlar.
(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.
(4) Özel öğrencilik ilgili programdan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp
süresi iki yarıyılı geçemez.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yetenek/bilim sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katından az olmamak üzere bilim/sanat dalı ve/veya
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı
ile belirlenir. Sınava alınacak adayların sıralamasında; ALES/TUS/DUS puanının %50'si, lisans
not ortalamasının %10'u ve yabancı dil puanının %10’undan oluşan toplam puan esas alınır.
Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Tezli yüksek lisans başarı
notu; sağlık bilimleri alanında ALES/TUS/DUS, diğer alanlarda ALES puanının veya
yetenek/bilim sınav puanının %50'si, lisans not ortalamasının %10'u, yazılı olarak yapılacak
bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınav notunun %30'u ve yabancı dil puanının %10’u
dikkate alınarak hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Eşitlik
durumunda diğer basamaklar sırasıyla değerlendirilir. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(7) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 14’tür. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece Öğretim
Üyesi Yetiştirme Programı ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa
kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri
dönenleri gerekçe gösterilerek %50 artırılmasına enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı
ile karar verilir. Bir öğrenciye tezi için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet
ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Hali hazırda üzerinde
14’ten fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına
düşene kadar yeni danışmanlık alamaz.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemek ve istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ders ve tez aşamasında ders kaydını, katkı
payını veya ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez, o yarıyıl için öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve kendilerine öğrenci belgesi verilmez.”
“(7) Öğrenci; danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere, diğer birimlerden
veya başka üniversitelerden yüksek lisans programı için en fazla iki dersi, doktora/sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans
derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört dersi alabilir. Özel öğrenci olarak diğer
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birimlerden veya başka üniversitelerden alınan ve başarılı olunan derslerin muafiyet işlemleri,
ders döneminde izlenilen programın ders yüküne sayılmak üzere alınan dersler hangi yarıyıla
ait ise ilgili yıl/yarıyılda, akademik takvimde belirtilen ders bırakma ve ders ekleme süresi bitimine kadar öğrencinin talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile yapılır.”
“(11) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem
daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden
sayılmaz.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Öğrencilerin başarı düzeyleri; uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, tez ve
dönem projeleri başarılı/yeterli veya başarısız/yetersiz olarak, diğer tüm dersler ise yarıyıl sonunda yapılacak yarıyıl sonu/yarıyıl sonu ikinci sınavıyla ölçülür. Ayrıca, öğrencilerin başarı
notları hesaplanırken öğrenci iş yükü dikkate alınarak yarıyıl içi ölçme araçlarından ara sınav,
kısa sınav, uygulama, proje, ödev, derse devam gibi ölçme araçları kullanılabilir. Yarıyıl
sonu/yarıyıl sonu ikinci sınavının başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından en az % 60
olacak şekilde belirlenir ve her yarıyıl başında dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.”
“(7) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin
ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz
olarak, Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir
sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.
a) Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda yapılabilir. Yıl/yarıyıl
sonu sınavları ile yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavları gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda
yapılır. Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek
olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme araçlarından hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine senato tarafından karar verilir.
b) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 20'den fazla olamaz. Uzaktan öğretim programları müfredatında yer alan derslere ilişkin ölçme değerlendirmeyle ilgili usuller, yeni kaydolan öğrenciler için tercih aşamasından önce ilan edilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Öğrenci, danışmanın önereceği çalışma alanı ile ilgili en az bir semineri en geç dördüncü yarıyılın başına kadar almak zorundadır. Seminer çalışması dinleyicilere açık olarak yapılır ve değerlendirme formu enstitüye sunulur. Öğrenci, seminer konusunu aldığı dönemin
başında en geç Akademik Takvimde belirlenen Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (EkleÇıkar) içerisinde danışmanın onayı ile anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Tezli yüksek lisans programının süresi; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın
dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Ancak Üniversiteden ilişiği kesildikten sonra aynı programa tekrar kayıt yaptırıp, daha önce alıp başarmış olduğu dersler ile
birlikte geldiği ilk yarıyılın sonunda izlediği programın ders yükünü ve kredisini tamamlayan
öğrenci en erken ikinci yarıyılın sonunda programı tamamlayabilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi; kayıt olduğu
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı
tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Ancak Üniversiteden ilişiği kesildikten
sonra aynı programa tekrar kayıt yaptırıp, daha önce alıp başarmış olduğu dersler ile birlikte
izlediği programın ders yükünü ve kredisini tamamlayan öğrenci en erken birinci yarıyılın sonunda programı tamamlayabilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi en erken üçüncü yarıyılın başında
alınabilir. Ancak Üniversiteden ilişiği kesildikten sonra aynı programa tekrar kayıt yaptırıp,
daha önce alıp başarmış olduğu dersler ile birlikte geldiği ilk yarıyılın sonunda izlediği programın ders yükünü ve kredisini tamamlayan öğrenci en erken birinci yarıyılın başında dönem
projesini alabilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının
(a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Doktora programını tamamlama süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama
süresi on dört yarıyıldır. Ancak Üniversiteden ilişiği kesildikten sonra aynı programa tekrar
kayıt yaptırıp, daha önce alıp başarmış olduğu dersler ile birlikte geldiği ilk yarıyılın sonunda
izlediği programın ders yükünü ve kredisini tamamlayan ve programın diğer yükümlülüklerini
yerine getirip tez aşamasından başlayan öğrenci en erken dört yarıyılda programı tamamlayabilir.”
“a) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve iki semineri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve iki semineri başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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b) Kredili derslerini ve iki semineri başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan
ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler
için on iki, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan
öğrencinin ilişiği kesilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Enstitüye tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra en geç beşinci, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri
gerekir. Üniversiteden ilişiği kesildikten sonra aynı programa tekrar kayıt yaptırıp, daha önce
alıp başarmış olduğu dersler ile birlikte geldiği ilk yarıyılın sonunda izlediği programın ders
yükünü ve kredisini tamamlayan öğrenci en erken birinci yarıyılın sonunda doktora yeterlik
sınavına girebilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin yeterli sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir
ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir.”
MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/9/2016

29819

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
123-

21/6/2018
20/9/2018
10/11/2019

30455
30541 (Mükerrer)
30944
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ DOĞAL TAŞ TEKNOLOJİLERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş
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; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş 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 Kanununun 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) AR-GE: Araştırma ve geliştirmeyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (BŞEÜ-DAUM): Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş Teknolojileri
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkez Müdürünü,
d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
e) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ülkemiz doğal taş sektörü için gerek duyulan araştırmaları yapmak, yapılmasına katkı sağlamak.
b) Üniversitenin ilgili fakültelerinde yürütülecek lisansüstü çalışmalara akademik destek
sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.
c) Doğal taş konusu ile ilgili çalışan kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları
ve kişiler ile işbirliği yapmak, bu sektör ile ilgili sorunların çözümüne yönelik analiz ve ölçümler yapmak.
ç) Doğal taş ve mermer sektörüne, ihtiyaç duydukları analiz ve ölçümleri yaparak destek
sağlamak.
d) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına
uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.
e) Doğal taş ve mermerle ilgili olarak ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve Ar-Ge
projelerine analiz ve ölçümler yaparak destek olmak.
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f) Doğal taş sektörünün gelişmesini sağlamak üzere özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişim kurulmasını sağlamak, projeler üretmek.
g) Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.
ğ) Kuruluşun amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki
faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü
şahıslardan gelecek analiz ihtiyaçlarını Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek bedeller
karşılığında gerçekleştirmek.
b) Merkezin ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak.
c) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin
raporları Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek bedeller karşılığında düzenlemek.
ç) Doğal taş konusundaki gelişmeleri takip ederek eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
d) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni bina, fiziki altyapı, laboratuvar ve birimler kurarak
imkânların genişletilmesini sağlamak.
e) Merkezin yerel ve ulusal düzeyde tanıtım ve işbirliği olanaklarını gerçekleştirmek.
f) Üniversitenin temsil edildiği her türlü faaliyete destek olmak.
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; tercihen Merkezin faaliyet alanında çalışmaları olan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi
sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve gerekli görüldüğü hallerde görev süresi tamamlanması beklenmeden görevinden alınabilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi
başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı
aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi
sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık
etmek, Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
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c) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
d) Her çalışma dönemi sonunda Merkezin faaliyetlerini kapsayan raporu, bir sonraki
yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra Rektöre sunmak.
e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
amacıyla girişimlerde bulunmak.
f) Merkezin araç ve gereçlerinin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.
g) Personel ihtiyacını belirleyerek Rektörlüğe sunmak.
ğ) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdür tarafından
Üniversite öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki kişi dahil olmak üzere toplam en fazla beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür
başkanlık eder. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez olağan toplanır. Müdür,
gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Üst üste üç defa
izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin görevi Yönetim Kurulu
kararı ile sona erdirilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla bir süre ile Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy
çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul
edilir.
(4) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları belirler, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma
programını düzenler.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programını ve bütçe önerisini Rektöre sunmak üzere onaylamak.
c) Merkezin faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün
önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak.
ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini
belirlemek, süreçlerini izlemek ve protokollerini hazırlamak.
d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler
konusundaki ilkeleri belirlemek.
e) Merkezde yapılacak analiz ücretlerine ilişkin önerilerini Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonların oluşturulmasına yönelik önerileri karara bağlamak.
g) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karar bağlamak.
ğ) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına tavsiye niteliğinde görüş
ve önerileriyle katkıda bulunan bir organdır. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, laboratuvarın amaçları doğrultusunda çalışma yapan,
bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan ve sahip
olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere; en az 5, en çok 11 üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma
Kurulunun doğal üyesidir.
(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya
altı aydan fazla bir süre ile Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.
(3) Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder ve Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı
üzerine yılda en az bir kez toplanır.
(4) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleri
ile ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar
hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.
c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite
merkezleri, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama konularında görüş ve öneride bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör
yardımcısına ya da Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar
ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarımsal
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarımsal 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 Kanununun 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 (BŞEÜ-TUAM): Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
d) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 ‒ (1) Merkezin amacı; tarımsal faaliyetlerle ilgili tüm alanlarda ortaya çıkan
yenilikleri takip ederek uygulamaya aktarmak, bölgesel ve ulusal düzeyde tarımsal problemler
için çözümler üretmek; etüt, planlama, araştırma, eğitim çalışmaları yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek, akademik birimlerle, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla iş birliği yapmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 ‒ (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Tarımsal araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlayarak destek olmak.
b) Uygulama, staj ve pratiğe yönelik çalışmalara yer, materyal ve hizmet sağlamak.
c) Hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda üretime ayrılan veya gerekirse kiralanan
alanlarda, mevcut doğal kaynaklar, sermaye ve iş gücünü kullanarak tarımsal üretim yapmak,
tescil denemeleri yürütmek, tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi ve paketlenmesi gibi
faaliyetleri organize etmek.
ç) Ürünlerin döner sermaye işletmesine ilişkin mevzuat doğrultusunda satışını yapmak.
d) Araştırma sonuçlarının üretime aktarılması için gereken yayım ve demonstrasyon
çalışmalarını yürütmek.
e) Üretim modelleri/sistemlerinin geliştirilmesi için üreticilere önderlik etmek.
f) Araştırma sonuçlarının patente dönüştürülmesi ve elde edilecek damızlık, tohumluk
ve benzeri üretim materyalinin tescili konularında araştırıcılara destek sağlamak.
g) Eğitim-öğretim ve uygulama hizmetlerini desteklemek.
ğ) Kamu kurumları ve özel kuruluşlarda görev alan teknik personel ve çiftçiler için
kurs, seminer ve çalışma toplantıları ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
h) Laboratuvarlarda fiziksel, kimyasal ve benzeri analizleri yapmak.
ı) Tarımsal danışmanlık ve proje hazırlama konularında organizasyonlar yapmak.
i) Tarım makineleri ve sulama sistemleri konularında test ve deneyler yaparak raporlar
hazırlamak.
j) Yönetim Kurulunun kararları ile öngörülen 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
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir ve gerekli görülen hallerde
görev süresi dolmadan da görevden alınabilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim
elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
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(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine belirlediği müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Göreve vekaletin altı aydan uzun
sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi
bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının görevleri de kendiliğinden
sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve amaçları doğrultusunda yönetmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, toplantıya çağırmak, toplantıların gündemlerini
belirlemek ve kararlarını uygulamak.
c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini, araştırma, inceleme, uygulama, eğitim ve yayın çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek.
ç) Merkezin faaliyet alanlarında yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlar
ile iş birliği yapmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programlarını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak.
f) Merkeze bağlı personelin çalışma düzenini planlamak, yönetim ve denetimini yapmak.
g) Merkezin ödenek, personel ihtiyacı, bütçesi ile ilgili önerileri ve görüşülecek diğer
konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört kişi dahil
olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu; yılda en az iki kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar hazırlamak.
b) Uzman alt komisyonlar ve kısa veya uzun süreli çalışma grupları oluşturmak.
c) Üniversite içinden veya dışından konuyla ilgili uzman görüşleri istemek.
ç) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını sonuçlandırmak.
d) Merkezin yıllık bütçe önerilerini hazırlamak.
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e) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek.
f) Müdüre Merkez işlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak.
g) Elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması konularında planlar hazırlamak.
ğ) Merkezin idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek.
h) Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi için danışmanlık yapmak ve/veya yaptırmak.
ı) Merkeze kaynak temini konusunda tedbirler almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; ilgili rektör yardımcısı, Ziraat ve Doğa Bilimleri
Fakültesi Dekanı, Müdür, müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ve gerekli görülmesi
halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere en çok 13 üyeden
oluşur.
(2) Danışma Kurulunun başkanı ilgili rektör yardımcısıdır. İlgili rektör yardımcısının
katılmadığı toplantılara Müdür başkanlık yapar. Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine toplanır.
(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 ‒ (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar
ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 ‒ (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör
yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Arel Üniversitesinden:
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesi Yapay Zeka 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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Arel Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede merkezin faaliyet alanına giren konularda fen bilimleri, mühendislik
ve sağlık bilimlerinde araştırma potansiyelini belirlemek ve gelişmesine destek olmak; bu alanlarda kuramsal, uygulamalı ve disiplinler arası araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi
bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.
b) Üniversite bünyesindeki birimlerle birlikte laboratuvarların kullanımında eşgüdümü
sağlamak ve araştırma-geliştirme olanaklarını geliştirmek, güçlendirmek.
c) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak, danışmanlık hizmetleri
sunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversite bünyesindeki mevcut araştırma ve uygulama birikimine uygun teknoloji
ile ilgili programlar açılmasını önermek ve lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında
çağdaş teknolojiler ile ilgili dersler açılmasını teşvik etmek.
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum ve benzeri bilimsel
etkinlikler düzenlemek.
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c) Fen, mühendislik ve sağlık bilimleri alanlarında bilimsel ve teknolojik araştırma ve
destek programları oluşturmak.
ç) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile projeler
geliştirmek ve işbirliği yapmak.
d) Proje fikirlerini gözden geçirmek ve pratik araştırma – geliştirme becerilerini geliştirmek için Merkezde ve Üniversitede bir proje kültürü oluşturmak.
e) Merkezin faaliyet alanındaki konularda ders, seminer veya etkinlik düzenlemek, projeler yürütmek, bu konularda araştırma yapmak veya yapılan araştırmalara katkıda bulunmak,
araştırmaları ve araştırma sonuçlarını yayın haline getirmek.
f) Merkezin ilgi alanına giren konularda geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik
akademik ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak.
g) Sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, kamu ve özel sektör kuruluşları gibi yerel ve
bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle Ar-Ge faaliyetlerini geliştirici önerileri derlemek, iyi ilişkiler geliştirmek, ortak etkinlik düzenlemek veya projeler yürütmek.
ğ) Amaçları doğrultusunda ulusal, uluslararası, resmi veya özel kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak ve bu kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek.
h) Teknoloji, iş çözümleri ve yönetim kavramları konusundaki gelişmeler ve yeni gelişmekte olan eğilimler konusunda araştırma ve incelemeler yapmak.
ı) Merkezin amacı ile ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Müdürün Üniversitenin öğretim
elemanları arasından önerdiği bir kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,
toplantılara başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma programı, personel ihtiyacı ve
bütçe önerisini Rektörün onayına sunmak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
d) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.
g) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir Yönetim Kuruluna rapor sunmak.
(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından
sorumludur.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanına
giren konularda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından, şartlara uygun yeterli öğretim elemanı bulunmadığı takdirde Merkez bünyesinde çalışan uzmanlar arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört kişi dâhil olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında Müdür tarafından belirlenen ve üyelere
önceden bildirilen gündem doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda
Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde
Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma esaslarını belirlemek.
b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasına ve yürütülmesine ilişkin kararlar almak.
c) Stratejik planları ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, ihtiyaç olduğunda Müdür başkanlığında Üniversite
içinden veya dışından Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışan kişiler arasından
Rektör tarafından üç yıl için seçilen en az altı en çok sekiz üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan
üyelerin üyeliği düşer.
(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(4) Danışma Kurulu, Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı konular ile Merkezin faaliyetleri konusunda görüş ve önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaş
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Marmara Üniversitesinden:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları
düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama
birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek
üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,
Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti
İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla
aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından
talep edilecek konularda; bilimsel görüş, proje, araştırma, ölçme değerlendirme ve benzeri hizmetleri yapmak, yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim altyapısı kullanılarak eğitim programları,
kurslar, sınavlar planlamak ve uygulamak, hizmet içi eğitim programları hazırlamak, seminer,
konferans, sempozyum düzenlemek.
b) Güzel sanatlarla ilgili senaryo, prodüksiyon, tiyatro, film, video, slayt, fotoğraf, reklam, ilan, yayın, röleve, sergi, fuar, restorasyon, eğitim programları yapmak ve bunlarla ilgili
rapor düzenlemek.
c) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde yapılacak her çeşit muayene, analiz, deney, tahlil, ameliyat, ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım,
üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetler yapmak, sağlık tesisleri uygulama eczanesi açmak ve
işletmek.
ç) Teknik bilimlerle ilgili olarak tasarım, modelleme, denetim, basım, tekstil, mekanik
deneyler, kalite kontrol hizmetleri ve her türlü mekanik, elektrik ve elektronik makine ve cihazlarla ilgili bakım-onarım, proje ve üretim işlerini ifa etmek ve bunlarla ilgili raporlar ve
eğitim programları düzenlemek.
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d) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanında, seminer ve eğitim programları ve yarışmalar, eğitim semineri, antrenörlük programları düzenlemek ve organizasyon yapmak, bu
amaçla ilgili spor tesislerini işletmek, turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim programları yapmak
ve bu amaçla ilgili tesisler işletmek.
e) Üniversitenin faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, analiz, sentez, proje, bakım
onarım, iş değerlendirmesi ve organizasyonu yapmak, deneyle kurumsal raporlar ve bunlarla
ilgili görüş ve öneriler sunmak, işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak.
f) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak
üzere iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak.
g) Çoklu ortam öğretim materyali geliştirme, eğitim yazılımı hazırlama, elektronik sınav, merkezi sınav destek hizmetleri ile elektronik içerik yayımcılığı hizmetleri sağlamak.
ğ) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayım ve basım işlerini yapmak.
Yönetim organları
MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.
Harcama yetkilisi
MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en
üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri
kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini
yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebilirler.
Sermaye limiti
MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 100.000,00 (Yüzbin) Türk Lirasıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/3/2014 tarihli ve 28933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Munzur Üniversitesinden:
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların
görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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) Araştırıcı: Denemenin fiilen uygulanmasından sorumlu olan ve deney hayvanları
üzerinde uygulama yapma yetkisine sahip olan kişiyi,
b) Araştırma: Bilimsel bilgi elde etmek amacı ile deney hayvanları üzerinde yürütülecek
her türlü çalışmayı,
c) Deney hayvanı: Deneysel çalışmalarda kullanılan tüm hayvanları,
ç) Merkez (MÜDAM): Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
d) Müdür: Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürünü,
e) Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü,
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f) Sorumlu yönetici: Tarım ve Orman Bakanlığının 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların
Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde
tanımlanan veteriner hekimi,
g) Teknik personel: Merkezde teknik hizmetlerde görevlendirilecek ilgili kişileri,
ğ) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel
girişimleri,
h) Üniversite: Munzur Üniversitesini,
ı) Veteriner hekim: Merkezde görevli veteriner hekimi,
i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek deneysel araştırmaların sağlıklı bir şekilde ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için gerekli
alt yapının oluşturulması, deney hayvanlarının uluslararası standartlarda üretiminin, bakımının
ve kullanımının sağlanması, deneysel araştırmalar için temel laboratuvar gereksinimlerinin ve
teknik koşulların sağlanmasıdır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan deney hayvanlarının
ilgili mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesini, yetiştirilmesini, tedarik
edilmesini, bakımını ve barındırılmasını sağlamak.
b) Merkezde deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü araştırma ve uygulamanın,
etik kurallara uygun bir şekilde hayvan refahı ve hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesi
için gerekli altyapıyı kurmak, geliştirmek ve çalıştırmak.
c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak eğitim, araştırma ve uygulama projeleri
geliştirmek, devam etmekte olan çalışmaları desteklemek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak.
ç) Deney hayvanlarının eğitim, araştırma ve uygulamalarda kullanımı için amaca uygun
modern uygulama laboratuvarları kurmak.
d) Deneysel uygulamalarla ilgili eğitim ve öğrenim olanaklarını sağlamak, deney hayvanları üzerinde araştırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek, konuyla ilgili kitap, broşür, dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanları hazırlamak ve/veya yayımlamak.
e) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları
teşvik etmek, desteklemek, bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti
sağlamak.
f) Eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan deney hayvanlarının
ilgili mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesi için bilimsel araştırma ve
geliştirme çalışmaları yapmak, bünyesinde üretilmeyen hayvan tür ve soylarını, ilgili mevzuat
hükümlerine göre yurt içi/yurt dışı üreticilerden temin etmek.
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g) Merkezin sahip olduğu deney hayvanı tür ve soylarına yönelik arşiv oluşturmak.
ğ) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen verilerin bilim
dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek ve desteklemek.
h) Merkezin amacı ve ilgili mevzuat hükümlerine 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.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Merkezin amacı doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim
üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim
elemanları arasından bir kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görevi birimin tüm sevk idaresinde Müdüre birinci derece yardımcı
olmaktır. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısını değiştirebilir.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil olarak bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin faaliyetleri doğrultusundaki çalışmaların düzenli
bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda Merkezin genel çalışma
düzenini, bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak.
ç) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına ve deney hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu
konuda yönlendirmek.
d) Merkezdeki birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak, çalışma birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerekli
gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.
e) Hayvan deneyleri yerel etik kurulu ile eşgüdümü sağlamak.
f) Merkeze gelen, üretilen, satılan, deneyde kullanılan, ölen veya nakledilen hayvanların
türü, ırkı, cinsi, geliş, doğum, ölüm, satış ve nakil tarihleri, uygulanan işlemler, satın almak
veya kullanmak amacı ile başvuran araştırıcıların isim ve adresi ile hayvanların akıbetlerinin
kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
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g) Deney hayvanlarını yetiştirmek, barınma ve beslenme koşullarını oluşturmak, ideal
çalışma ortamını sağlamak ve Merkezin personel, araç gereç, deney hayvanı ve diğer gereksinimlerini belirlemek ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.
ğ) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca
uygun projeler üretilmesini sağlamak.
h) Uygulama ve araştırma faaliyetleri hakkında her yılın bitimini takip eden ocak ayında
o yıla ait eğitim ve araştırma faaliyetlerini, çalışmalarda kullanılan hayvanların türleri, sayıları
ve bu hayvanların kullanım amaçlarını içeren bir faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
ı) Merkez bünyesinde barındırılan hayvanların refah ve bakım şartlarını denetlemek.
i) Personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek.
j) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.
k) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak ve personeli
bu konuda eğitmek.
l) Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek ve yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve hayvan deneyleri konusunda deneyimli Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan üyelikten ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul ile yeni üye görevlendirilir. Üyelik süresi sona
eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.
(2) Yönetim Kurulu; yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına
katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur. Boşalan üyelik için Rektör aynı usul ile bir
ay içinde yeni üye görevlendirir.
(3) Yönetim Kurulunda tüm kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu
faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.
ç) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.
d) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını ve sunulacak
her türlü hizmete ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlemek.
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e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
f) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.
g) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
ğ) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.
h) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet plan ve programları ile bu faaliyetlerle
ilgili esasları görüşüp karara bağlamak.
Sorumlu yönetici (veteriner hekim) ve görevleri
MADDE 12 – (1) Sorumlu yönetici, Müdüre bağlı olarak ve onun denetiminde çalışır.
(2) Sorumlu yöneticinin görevleri şunlardır:
a) Laboratuvar hayvanlarının üretim ve bakımını sağlamak, kontrol etmek ve düzenlemek.
b) Laboratuvar hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek
ve araştırıcıları bu konuda bilinçlendirmek.
c) Araştırmalar sırasında danışman veteriner hekimlik görevi yapmak.
ç) Merkez dâhilinde kullanılan laboratuvar hayvanlarının kaydını tutmak.
d) Merkez dâhilinde kullanılan sarf malzemelerinin kaydını tutmak.
e) Merkezdeki demirbaş malzeme ve cihazların korunma ve bakımının sağlanmasını
kontrol etmek.
f) Projelerle ilgili bilgileri, kayıtları ve Müdürün Merkez dâhilinde uygun gördüğü verileri bilgisayar ortamına taşımak ve Müdüre rapor vermek.
g) Projelerde kullanılan laboratuvar hayvanlarının hafta sonu bakımları ve resmi tatil
günleri için Müdürün uygun göreceği şekilde planlama yapmak.
ğ) Müdürü çalışmalar, işleyiş ve aksaklıklar konusunda bilgilendirmek.
h) Üretilen hayvanların sağlığı ve tür özelliklerinin saflığını korumak.
ı) Koruyucu hekimlik faaliyetlerinde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkezden yararlanma koşulları
MADDE 13 – (1) Merkezden yararlanma koşulları şunlardır:
a) Merkezden öncelikli olarak Üniversitenin akademik personelinin yürütücülüğünün
yaptığı araştırma projeleri ve tez çalışmaları için yapılan talepler karşılanır.
b) Merkezden deney hayvanı talebi, deney hayvanı talep formu doldurularak, etik kurul
müracaat formu ve etik kurul kabul yazısı ekinde Müdürlüğe yapılır.
c) Kurallara uygun olarak yapılan deney hayvanı talebi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
ç) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan deney hayvanı talebi, ücretinin Üniversite döner sermaye saymanlığı hesabına yatırılmasından sonra gerekli hayvanların üretimi için planlamaya alınır.
d) Çalışılacak laboratuvar hayvanları öncelikle Merkezden sağlanır. Merkezde proje
içeriğine uygun yeterli sayıda veya türde laboratuvar hayvanı bulunmaması halinde, Müdürün
bilgisi ve onayı dâhilinde standartlara uygun belirli merkezlerden araştırıcı tarafından laboratuvar hayvanı sağlanabilir. Diğer merkezlerden sağlanan laboratuvar hayvanları öncelikle karantinaya alınır ve gerekli kontrollerden sonra kullanılabilir.
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e) Araştırmacılar deney hayvanları etik kurulunca belirlenen esaslara uymak zorundadır.
f) Araştırma başvurularında, araştırıcıların kişisel beyanı esastır. Müracaat formlarında
ve/veya çalışmalarla ilgili her türlü beyanda verilen bilgilere ilişkin her türlü yasal ve etik yükümlülük araştırıcıya aittir.
g) Merkez bünyesinde yürütülecek tüm hayvan deneyleri, hayvan deneyleri yerel etik
kurulu tarafından düzenlenmiş kurstan sertifika almış ya da denkliği kurulca kabul edilmiş sertifikalara sahip araştırıcılar tarafından yürütülür.
ğ) Araştırıcılar, çalışmalarında bilimsel araştırmaların temel kuralları olarak kabul edilen
zarar vermeme, saygılı olma, şeffaflık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine uyacaklarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
h) Araştırıcılar, çalışmalarının her aşamasında Merkez yetkililerinin denetimine açık
olduklarını kabul etmiş sayılırlar.
ı) Proje onay tarihinden itibaren altı ay içerisinde proje sorumlusu veya araştırıcılar tarafından takibi yapılmayan veya çalışma randevusuna uyulmayan projeler Müdür tarafından
iptal edilebilir.
i) Araştırma yürütücüsü Merkezde yürütülen ve tamamlanan araştırmalar ile ilgili olarak
yapılan yayın ve bilimsel raporlarda Merkezin açık adını belirtmek, yayın ya da bilimsel raporun bir örneğini altı ay içinde Merkeze iletmek zorundadır.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkeze, Rektörlükçe alınan ya da hibe edilen her türlü cihaz ve demirbaşlar öncelikli olarak Merkezin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.
Mali hükümler
MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 27/7/2010
tarihli ve 27654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunceli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Munzur
Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler
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; Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler 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 Kanununun 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: Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma
Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; engelli bireylerin akademik, bilimsel, eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif, sosyal, ekonomik ve mesleki alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağlamak, bu alanlarda karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek, engelli
haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışma yaparak ve engelliliğe dayalı ayrımcılığı
ve hak ihlâllerini izleyerek raporlamak, engelli bireylerin günlük, akademik ve mesleki hayatlarını kolaylaştıracak ve yaşam konforlarını arttıracak yardımcı destek teknolojileri geliştirmek,
Isparta ve çevresinde engelli nüfus araştırmaları yapmak ve Üniversitenin akademik ve fiziki
olarak erişilebilir bir yükseköğretim kurumu olması için çalışma yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Engelli bireylerin akademik, bilimsel, eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif, sosyal, ekonomik ve mesleki alanlarda, evrensel tasarım ilkesi çerçevesinde erişilebilir bir biçimde kendilerini geliştirmelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.
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b) Kamu ve özel sektör tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerin erişilebilir olarak
sunulması için çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası standartlara göre danışmanlık hizmeti
vermek ve henüz standardı belirlenmemiş olan ürün ve hizmet sunumlarına yönelik standart
oluşturmak.
c) Kamuya açık binalar ve eklentileri, park ve bahçeler, oyun alanları ve kent mobilyaları, yol ve kaldırımlar ile her tür toplu taşıma araçları ve bu hizmetlere ilişkin otomasyon hizmetlerinin erişilebilir olarak üretilmesi, inşası, tadili ya da revizesi için danışmanlık yapmak.
ç) Kamu ve özel sektör tarafından sunulan internet sitesi ve mobil uygulamaların erişilebilirlik standartlarına uygun olarak geliştirilmesi ve yayımlanması için ulusal ve uluslararası
standartlara göre danışmanlık yapmak.
d) Engelliler ile ilgili her tür alan ve konuda araştırma ve inceleme yapmak, yabancı
dildeki yayınları tercüme etmek, telif eserler hazırlamak, anket, odak grup çalışmaları ve haritalandırma gibi yöntemlerin kullanılacağı saha çalışmaları yaparak bilimsel yayın ve rapor
hazırlamak.
e) Engelli haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışma yapmak, uluslararası
ve ulusal mevzuat taraması yaparak karşılaştırmalı rapor hazırlamak, engelliliğe dayalı ayrımcılık vakaları ile hak ihlâllerini izlemek ve raporlamak.
f) Isparta ve çevresi ile gerekli hallerde Rektör onayı ile ulusal çapta sağlık taramaları
yaparak engel tanılama hizmeti vermek, belirli bir bölgede sıkça görülen engel türü ya da hastalık ile ilgili saha araştırması yapmak ve raporlamak.
g) Engelli bireylerin günlük, akademik veya mesleki alanlarda hayatlarını kolaylaştıracak ve yaşam konforlarını arttıracak her tür yardımcı araç-gereç, destekleyici materyal, yazılım ve mobil uygulamayı geliştirmek.
ğ) Engelli bireyler ve ailelerine yönelik ihtiyaç duyulan psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek.
h) Engelliler ile ilgili her türlü alan ve konuda kurs, eğitim ve seminerler düzenlemek,
ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek ya da düzenlenen etkinliklere katılım sağlamak.
ı) Engelli bireylere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için erişilebilir eğitim ağları ve
elektronik kütüphane kurmak.
i) Yükseköğretim programlarının kapsayıcı ve erişilebilir bir biçimde, akademik uyarlamaları yapılarak düzenlenmesi ve planlanması için danışmanlık yapmak.
j) Akademik personel uzmanlık alanı ve yetkinlik düzeyi dikkate alınarak engel tanı,
eğitim ve yönlendirme birimi kurmak.
k) Üniversitenin akademik ve fiziki olarak erişilebilirliğinin sağlanması için kısa, orta
ve uzun vadeli stratejik plan hazırlamak.
l) Merkez amacına yönelik; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kamu kurumları, özel
sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile istişarelerde bulunmak, iş birliği yapmak, ortak
proje geliştirmek ve uygulamak.
m) Merkezin amaçlarına yönelik her tür basılı, elektronik, sesli ve görüntülü yayını hazırlamak.
n) Engelliler ile ilgili mevzuatın izin verdiği diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan akademik personel
arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı
usul ile tekrar görevlendirilebilir.
(2) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süre ile görevine vekalet edilen Müdürün görevi
sona ermiş sayılır.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapmak.
ç) Yönetim Kurulu ile diğer organları ve idari personeli arasında koordinasyon ve eşgüdümü sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için her tür çalışmayı yapmak, gerekli olan tedbirleri almak.
f) Merkezin ihtiyaç duyduğu her türlü demirbaş ve tüketim malzemelerinin tedarikini
sağlamak.
g) Yıllık çalışma raporu hazırlayarak Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre sunmak.
ğ) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
h) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaş akademik kuruluşlar, kamu ve özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile istişare yapmak, iş birliğinde bulunmak ve ortaklık
kurmak.
ı) İlgili mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdüre, Merkezin yönetim ve çalışmalarında yardım etmesi amacı
ile Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan akademik personel arasından Müdürün teklifi ile
Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir.
(2) Müdürün görev süresi sona erdiğinde, müdür yardımcısının da görevi sona ermiş
sayılır.
(3) Yönetim Kurulu üyeleri arasından da müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Bu görevlendirme Yönetim Kurulu üyeliğini sona erdirmez.
(4) Herhangi bir sebeple müdür yardımcılığı görevi sona eren personel yerine aynı usul
ile yeni görevlendirme yapılır.
Müdür yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Müdür bulunmadığında yerine vekalet etmek.
b) Müdürün koordinasyonunda Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu
hazırlamak.
c) Müdürün koordinasyonunda Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
ç) Müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte beş üyeden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan akademik personel arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olması halinde, kalan
süreyi tamamlamak üzere Müdürün teklifi ile Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu toplantılarına bir akademik yıl içinde mazeretsiz olarak üç kez katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.
(4) Yönetim Kurulu olağan olarak gündemin bulunması halinde her ay toplanır. Rektörün talebi veya acil görüşülmesi gereken gündemin bulunması halinde olağan toplantı dönemine bakılmaksızın her zaman toplanabilir.
(5) Yönetim Kurulu toplantı gündemini Müdür hazırlar ve Yönetim Kurulu üyelerine
yazılı veya elektronik olarak bildirir. Toplantıda gündemde bulunan hususlar görüşülür. Ancak,
herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin görüşülmesini talep ettiği bir husus varsa bunun toplantı
gündemine eklenmesi zorunludur.
(6) Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdür yardımcıları da Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, söz alarak görüş beyan edebilir ve sunum yapabilir ancak karar için oy kullanamaz.
(7) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, kararlar açık oy usulü
ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programını görüşerek onaylamak ve uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin yıllık faaliyet programını görüşerek onaylamak ve Rektöre sunmak.
c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlayacak personel görevlendirmelerini görüşmek ve karara bağlayarak Rektöre teklif etmek.
ç) Merkezin akademik ve idari personelinin, ulusal ve uluslararası hizmet içi eğitim ve
kurs ya da sertifika programlarına katılım durumlarını görüşmek ve karara bağlayarak Rektöre
teklif etmek.
d) Merkez bünyesinde kurulacak olan her türlü birim, laboratuvar, kuluçka merkezi,
elektronik kütüphane, Braille matbaa ve diğer uygulama merkezlerini görüşmek ve karara bağlamak.
e) Engelli bireylerin günlük, akademik ve mesleki hayatlarını kolaylaştıracak ve yaşam
konforlarını arttıracak yardımcı araç-gereç, destekleyici materyal, yazılım ve mobil uygulama
geliştirme atölyeleri kurulmasını görüşmek ve karara bağlamak.
f) Merkez adına çıkartılacak olan her türlü basılı, elektronik, sesli ve görüntülü yayını
görüşmek ve karara bağlamak.
g) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak Üniversite bünyesinde düzenlenecek olan
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri görüşmek ve karara bağlamak.
ğ) Üniversitenin yüksek lisans ve doktora programlarında engellilik alanı ile ilgili programlar açılması için çalışma yaparak Rektöre sunmak.
h) Üniversitenin akademik ve fiziki olarak erişilebilir bir yükseköğretim kurumu olması
için stratejik plan hazırlamak, projeler geliştirmek ve Rektöre sunmak.
ı) Engelliler ile ilgili özel gün ve haftalarda Üniversite bünyesinde düzenlenecek etkinlikleri planlamak ve Rektöre sunmak.
i) İlgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.
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Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; sorumlu rektör yardımcısının başkanlığında, istekleri halinde ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, özel sektör temsilcileri, sivil toplum
örgüt temsilcileri ve akademisyenler arasından Müdürün teklifi ile Rektör tarafından üç yıllığına
görevlendirilen en fazla 25 üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyeliklerinde herhangi bir boşalma ya da personel değişikliği olması halinde aynı usul ile kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
(3) Danışma Kurulu toplantısı olağan olarak her akademik yılda bir kez yapılır. Ancak,
Rektörün talebi üzerine olağan toplantı dönemine bakılmaksızın her zaman toplanabilir. Toplantı gündemini sorumlu rektör yardımcısı adına Müdür hazırlar.
(4) Danışma Kurulu toplantılarında kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Danışma Kurulu kararları tavsiye niteliğindedir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Isparta’da engellilik ve engelli bireylerle ilgili yapılan çalışmaları görüşerek yapılan
çalışmaların kapsayıcı ve sürdürülebilir hale getirilmesi için tavsiye kararı hazırlamak.
b) Isparta ve çevresinde engelli bireyler ve ailelerine yönelik, sorun ve ihtiyaçları tespit
ederek, çözüm önerileri geliştirmek ve ilgili kuruluşlara bu çözüm önerilerini iletmek.
c) Mevcut ihtiyaç ve sorunlardan hareketle akademik alanda engellilik ile ilgili yapılması gereken araştırma, inceleme ve uygulamalara dair önerilerde bulunmak.
ç) Isparta’da engelliler ile ilgili paydaş kurum ve kuruluşlar arasında iletişim ve koordinasyon sağlayarak iş birliği yapmaları için ortam hazırlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 17 – (1) Merkez adına tedarik edilen veya doğrudan Merkez adına yürütülen
projeler kapsamında temin edilen her türlü demirbaş ve ekipman Merkez adına taşınır mal olarak kaydedilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 7/3/2005 tarihli ve 25748 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1169

—— • ——
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1068
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1183
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Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1184

—— • ——
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1190
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİNİN TOPTAN SATIŞI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1) Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikalarında Üretilen Ekmek ve Ekmek Çeşitlerinin
Şartname Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.
Maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü İle İhaleye Konulmuştur.
2) İşin tahmin edilen bedeli 45.711.640,00 TL, geçici teminatı ise 1.371.350,00 TL’dir.
3) İhale 03.03.2021 Çarşamba günü saat 14.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen
Salonunda yapılacaktır.
4) İhale Şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında
mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecektir (İhale Dosya Bedeli 300,00 TL’ dir).
5) İsteklilerin teklif mektuplarını 03.03.2021 Çarşamba günü saat 12:00’ ye kadar Adana
Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Dairesi Başkanlığına sıra numarası alındı karşılığında
vermeleri gerekmektedir.
6) İhaleye katılabilmek için;
a. Kanuni ikametgahı olması
b. Tebligat İçin Adres Beyanı,
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (Son 6 Aylık süreçte alınmış olması)
1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi
Odasından alınmış belge,
3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge
d. İmza sirküleri vermesi,
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge
e. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
f. Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (Pilot Firmanın en çok hisseye
sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir)
g. Örneğine Uygun Başvuru Dilekçesi
h. Mali Durum Bildirisi ve belgeleri
ı. İhale konusu işin keşif bedelinin asgari % 10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya
yine asgari % 10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması (Banka referans mektubu genel
müdürlük teyitli olacaktır)
i. 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı
j. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belge (Ticaret Sicil Gazetesi)
k. İş Araçları Taahhütnamesi
l. Personel Taahhütnamesi
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m. Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri
n. Son 10 yılda müteahhit veya taşeron olarak yapmış olduğu işler bildirisi ve belgeleri
o. Dosya alındı makbuzu,
ö. Adana Büyükşehir Belediyesi adına alınmış 1.371.350,00 TL tutarındaki geçici teminata
ait alındı veya banka teminat mektubu.
p. İhaleye katılabilmek için örneğine uygun Teklif Mektubu
7) Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile )
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
9) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
608/1-1

—— • ——
6 KALEM İŞLETME VE ALIMYERİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 6 Kalem İşletme ve Alımyeri Malzemesi (Büyük-Küçük
süpürge, Dişli Kürek, Dişli Kürek Sapı, Saplı Çekpas, Saplı Yıkama Fırçası) %20 artar-azalır
opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale
Usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.03.2021 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9- İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem
bazında kısmi teklif verebilirler.
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1137/1-1
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500 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 16.000.000 adet 500 gr. Tiryaki çay poşeti, %20 artar azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık
ihale usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı,
RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.03.2021 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de
açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5- Alternatif teklifler kabul edilmez.
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8- İstekliler, ihale konusu malın en az yarısına olmak koşulu ile kısmi teklif verebilirler.
9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1179/1-1

—— • ——

487x294x264,5 mm WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 2.250.000 adet 487x294x264,5 mm Wrap Around
Oluklu Mukavva %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu
maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.03.2021 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9- İhale kısmi tekliflere kapalıdır.
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1192/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden:
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM
EDİLMEK ÜZERE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞÇİ ALIMI İLANI
AÇIKLAMALAR
1. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi
Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal
adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna
dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2 meslek için 16 kamu işçisi alımı
yapılacaktır.
2. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2
ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul
edilmeyecektir.
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak
işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro
sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından
gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir.
5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır.
6. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve
başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar
hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve
başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk
sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar”
ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI
Yönetmelik Kapsamında Kuraya Tabi Alımlar
Matbaa İşçisi
Açık pozisyon sayısı
5
İş Alanı/Kadro
Darphane/İşçi
Çalışma Yeri
İstanbul
Öğrenim Durumu
Ortaöğretim (Lise veya dengi)
Yaş Durumu
İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 30 yaşını
doldurmamış olmak
Askerlik Durumu
Askerlikle ilişiği bulunmamak
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Aranan özellikler

Baskıcı (Plastik) İşçisi
Açık pozisyon sayısı
İş Alanı/Kadro
Çalışma Yeri
Öğrenim Durumu
Yaş Durumu
Askerlik Durumu
Deneyim
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2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım
çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli
çalışan.

11
Darphane/İşçi
İstanbul
Ortaöğretim (Lise veya dengi)
İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak.
Askerlikle ilişiği bulunmamak
T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya diğer
resmi kimlik belgelerinin güvenlikli basımı konularında en
az 3 (üç) yıl deneyimi SGK kayıtları ile belgelemek veya
akıllı kart üretim teknolojileri konusunda sertifika sahibi
olmak.
Aranan diğer özellikler
Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım
çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli
çalışan.
BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
- Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak
15.02.2021 – 19.02.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
- Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
NOTER KURA İŞLEMLERİ
- İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup belge teslimi ve kontrolü neticesinde
başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 (dört)
katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecektir. Noter tarafından kura ile, açık
iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday
belirlenecektir.
- Noter kura çekimi 15.03.2021 günü saat 14:00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel
Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler
dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
- Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün
https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
- Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet
adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar
tebligat yerine geçecektir.
- Noter tarafından kura ile, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının
4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
- Noter tarafından kura ile seçilen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati
bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır.
İlanen duyurulur.
1148/1-1
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Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme
Başkanlığından:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının ek listede belirtilen
biriminde, 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile istihdam
edilmek üzere bir engelli işçi alımı yapılacaktır.
A- BAŞVURU ŞARTLARI
GENEL ŞARTLAR:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3) Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
5) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ya da hükmün
açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
6) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilmemiş olmak.
7) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu
durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı
maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
ÖZEL ŞARTLAR:
1) Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış
olmak.
2) Eskişehir ilinde ikamet ediyor olmak.
3) Başvurunun son tarihi itibariyle meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri bölümünden
veya önlisans Bilgisayar/Bilişim Teknolojileri dalından mezun olmak.
4) Tüm vücut fonksiyon kaybının en az %40 olduğunu gösterir yetkili sağlık kuruluşlarından
alınmış sağlık kurulu raporu belgesine sahip olmak.
B- BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:
1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 15-19
Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir).
C- NOTER KURA İŞLEMLERİ
1) Açık iş gücü sayısının 4 (dört) katı asil ve 4 (dört) katı yedek aday Noter kurası ile
belirlenecektir. Aday sayısının alımı yapılacak personel miktarının 4 katı ve daha az olması
durumunda ise kura çekimi yapılmayacak, adaylar belge kontrolünü takiben sözlü sınav için
çağrılacaktır (işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylara da aynı yöntem
uygulanacaktır).
2) Noter kura çekimi 03 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14.00’da MSB Akaryakıt İkmal
ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında gerçekleştirilecektir. COVID-19 salgını ile
mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona izleyici
alınmayacaktır.
3) Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.ant.gov.tr/
adresinden duyuru yapılacaktır.
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4) Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecek
olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.
D- SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1) Noter kurası neticesinde aday listesine giren, belgelerini eksiksiz teslim eden ve ilanda
belirtilen şartları taşıdığı belirlenen adaylara genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve beceri
konularında sözlü sınav uygulanacaktır.
2) Sözlü sınava katılacak adayların sınav öncesinde ulaştıracakları belgeler, belgelerin
ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
3) Adaylar tarafından ulaştırılan belgeler evrak inceleme komisyonu tarafından
incelendikten sonra belgeleri eksiksiz olan ve belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler sözlü
sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri https://www.ant.gov.tr/
adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
4) Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları
puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı
sayılmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.
5) Yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar asıl ve yedek olarak
https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
6) Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı
olarak Sınav Kuruluna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres
bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa
bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar 5 (beş) iş
günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından karara bağlanarak sonuç iadeli taahhütlü posta yoluyla
itiraz sahibine bildirilecektir.
E- GÖREVE BAŞLAMA
1) Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adayın ulaştıracağı belgeler,
belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan
edilecektir.
2) Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar Güvenlik Soruşturmasının ve/veya Arşiv
Araştırmasının neticelenmesine müteakiben göreve başlatılacaklardır.
3) Sözlü sınav sonucunda başarılı olanlardan “işe alınacağı meslek kolunda istihdamında
sakınca bulunmadığına” dair yetkili sağlık kuruluşlarından temin edilecek sağlık kurulu raporu
istenecektir.
4) Deneme süresi 3 ay olup bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
5) Göreve başlamaya asil olarak hak kazanan adayın herhangi bir sebeple atamasının
yapılmaması veya yapıldığı halde iptal edilmesi ya da benzeri nedenlerle atama yapılan
pozisyonun boşalması halinde, bu pozisyona, sözlü sınav sonrası ilan edilen yedek listede yer alan
adaylardan nihai başarı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listede yer alıp ataması
yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
İlanen duyurulur.
EK
KURUMU: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL
TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI
TEŞKİLAT: TAŞRA
UNVANI
Sürekli
İşçi
“İşçi”

DURUMU

ÇALIŞTIRILACAĞI
İŞYERİ

Engelli

MSB Akaryakıt İkmal ve
NATO POL Tesisleri
İşletme Başkanlığı
Batı Bölge Müdürlüğü

İLİ

EĞİTİM DURUMU

ADEDİ

Eskişehir
(Merkez)

Meslek Lisesi Bilişim
Teknolojileri veya
Önlisans
Bilgisayar/Bilişim
Teknolojileri bölümü
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– İstanbul Arel Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–– Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik
–– Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

DUYURU
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.
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