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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyotek-

noloji 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 Biyoteknoloji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
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ç) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Biyoteknoloji ve ilgili diğer biyo-tabanlı alanlarda ileri düzeyde lisans ve lisansüstü

bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanlarda gerçekleştirilecek bölgesel, ulusal ve uluslararası

projelerin hazırlanmasına ve proje çalışmalarının yürütülmesine destek vermek.

b) Üniversitenin biyoteknoloji ve ilgili diğer biyo-tabanlı alanlarda çalışan araştırma-

cılarını bir araya getirerek daha etkin ve disiplinler arası çalışmalarına uygun fiziki ortamı sağ-

lamak.

c) Merkez bünyesinde yapılan çalışmalarla Türkiye’nin biyoteknoloji alanındaki ulus-

lararası rekabet gücünü artırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Biyoteknoloji alanında ürün geliştirme, üretim, ürünlerin işlenmesi ve değerlendi-

rilmesi ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek ve bu çalışmaları yürüten araş-

tırmacılara destek vermek.

b) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve mesleki birliklere/kuruluşlara danışmanlık

hizmetleri vermek, ortak projeler yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Biyoteknoloji konusunda ortak araştırma ve geliştirme etkinlikleri için bölgesel, ulu-

sal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ç) Üniversitede biyoteknoloji konusunda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapacak

nitelikli öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirilmesine uygun ortam sağlamak.

d) Biyoteknoloji alanında ulusal/uluslararası indeksli bilimsel dergilerde yayınlar yap-

mak ve/veya patent, faydalı model gibi bilimsel çıktılar oluşturmak.

e) Biyoteknoloji konusunda araştırmacılar arasında bilgi alışverişini sağlamak amacıyla

düzenlenen ulusal ve uluslararası seminer, kurs ve konferans gibi bilimsel etkinlikleri takip et-

mek, araştırmacılara duyurmak ve/veya Merkez bünyesinde düzenlemek.

f) Biyoteknoloji alanında kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı ile yayın

ve yayım faaliyetlerinde 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.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıl için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten
Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alına-
bilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer
ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi
ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Rektör Müdürün önerisiyle, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi
üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri
yapar. Müdürün olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri yerine vekâlet eder. Müdür
yardımcılarının da bulunmaması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdürün yerine ve-
kâlet eder. Müdür yardımcısının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı
yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısını değiştirebilir.
Süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere yenisi aynı usulle görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkez çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve

geliştirilmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini

hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkeze bağlı personelin ve fiziki altyapının, Merkezin amaçları doğrultusunda kul-

lanılmasını sağlamak, çalışma programlarını hazırlamak, izlemek ve yürütmek.
d) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak çalışmalar ve verilecek hizmetlere ilişkin pro-

tokoller hazırlamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işleyişi sağlamak.
e) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yö-

netim Kuruluna sunmak.
f) Araştırmacıların Merkezde bulunan laboratuvar ve cihaz kullanımı ile ilgili izin ta-

leplerini değerlendirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi dolan
üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite
dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.
Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kereden az olmamak üzere Müdürün baş-
kanlığında toplanır.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Üst üste
iki defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim
Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel ve yönetsel çalışma ilkelerini belirlemek ve Merkezin faaliyetleri

ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
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b) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Mü-
düre yardımcı olmak.

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlemesine
ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek ve Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversiteye bağlı birimlerden ve istek-
leri halinde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından
Rektör tarafından görevlendirilen en az beş, en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süreleri
bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üyeler
görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün gerekli gördüğü durumlarda, Müdür tarafından belirlenen
bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda toplantı yeter sayısı aranmaz ve top-
lantıdaki kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına
yardımcı olabilecek görüşler bildirir ve yeni çalışma konuları hakkında Yönetim Kuruluna öne-
rilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-
nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör
yardımcısına veya Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar ve uygulamalar kapsa-
mında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kul-
lanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 23/2/2015 tarihli ve 29276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bi-
lecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rek-
törü yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin (BAUM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Bilgisayar bilimleri konusundaki araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, destekle-

mek, düzenlemek.
b) Bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda araştırma ve uygulama yapacak öğrencilerin

ve nitelikli insan gücü yetişmesini teşvik etmek ve yardımcı olmak.
c) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağ-

lamak adına bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak.
ç) Araştırma ve uygulama için diğer yerli, yabancı, ulusal veya uluslararası kuruluşlarla

işbirliği yapmak.
d) Türkiye’nin bilgisayar bilimleri alanında ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren konu

ve sorunları, ilgili kurumlar ile işbirliği yaparak incelemek ve çözümlemeye yardımcı olmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve

otomasyonları gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu
sağlamak.

b) Bilgisayarla ilgili her türlü eğitim, araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, destek-
lemek ve bunlardan kamu ve özel kuruluşlar ile kişilerin yararlanmasını sağlamak.
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c) Bilimsel anlamda yürütülen yurt içi ve yurt dışındaki projelerde ihtiyaç duyulan ya-
zılım ve otomasyonları hazırlamak.

ç) Üniversitenin diğer üniversiteler, sanayi kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları
ve yurt dışındaki organizasyonlar ile işbirliği çerçevesinde ihtiyaç duyulan uygulamaları ger-
çekleştirmek.

d) Bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerektiğinde bil-
gisayar uygulamalarını gerçekleştirmek ve özendirmek.

e) Bilgisayar destekli uygulamalardan tüm kurum ve kuruluşların yazılım ve donanım
alanında ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

f) Bilgisayar yazılım ve donanımı ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı
kuruluşlarla işbirliği yapmak.

g) Faaliyet alanları ile ilgili seminer, kurs, konferanslar ve diğer bilimsel toplantıları
düzenlemek ve sertifikalar vermek.

ğ) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer ça-
lışmaları yapmak.

h) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, web güvenliği, web tasarımı, web
programlama ve yazılım güvenliği hizmetlerini, Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iş-
birliği yaparak yürütmek.

ı) Üniversitenin ana sunucularının ve genel ağların güvenliğini sağlamak; sağlıklı ve
kesintisiz işlemesini temin etmek.

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, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki üyeyi müdür yardımcısı olarak gö-

revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardım-
cılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunamadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri ve-
kâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden
biri vekil olarak bırakılır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektöre sunmak.
c) Yurt içi ve yurt dışı eğitim, öğretim, araştırma ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla

işbirliği yapmak, amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.
ç) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini

belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin altı aylık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra

Rektöre sunmak.
Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.
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b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.
c) Gerekli durumlarda Müdürün yerine vekâlet etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Üniversite Bilgi İşlem

Daire Başkanı ve Rektörün Üniversitenin öğretim elemanları arasından görevlendireceği üç
üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile yılda en az dört defa Merkezin faaliyetlerini
görüşmek üzere toplanır. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından fazlasının katılımıyla top-
lanabilir ve toplantı yeter sayısının oy çokluğu ile karar alabilir. Oyların eşitliği halinde Mü-
dürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Müdür ve yardımcılarının dışındaki üyelerin mazereti
sebebiyle Yönetim Kurulu toplantılarına katılamayacak olması halinde, temsil ettikleri birim-
deki yardımcılarının katılımıyla toplantı yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları kapsamında çalışma düzenini tespit etmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programı ile altı aylık faaliyet raporunu

görüşerek hazırlamak.
c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, bilgisayar ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
ç) Yürütülecek projelerle ilgili çalışma ilkelerini belirlemek, gerekli çalışma gruplarını

ve laboratuvar ortamını sağlamak.
d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek.
e) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyaçlarını belirlemek

ve görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak üzere Mü-
düre önermek.

f) Üniversiteye bağlı bölüm ve birimlerdeki bilgi teknolojileri standartları ve bu sis-
temler arasındaki teknik uyumluluğu sağlayacak önlemleri belirlemek ve gerekli işbirliğini
sağlamak.

g) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini inceleyerek, uygun görüleni değerlendirmek,
öneriler sunmak ve destekleme şeklini belirlemek.

ğ) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Yönetim Ku-

rulunun önerisi ve Müdürün teklifi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör
tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi Kamu Diplomasisi Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi (İSÜ-KADAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesi Kamu Diplomasisi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (İSÜ-KADAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (İSÜ-KADAM): İstinye Üniversitesi Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: İstinye 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) Üniversite disiplini altında, kamu diplomasisinin farklı alanları ile ilgili bilimsel araş-

tırmalar yapmak, alana ilişkin tartışma ve araştırmalara katkıda bulunmak, bu konudaki disip-
linler arası çalışmaları teşvik ve organize etmek, kamu ve özel sektör kurumlarına danışmanlık
hizmeti vermek, bilimsel toplantı, kurs ve seminerler düzenlemek, bilimsel araştırmalar yapıp
ilgili literatüre katkıda bulunmak.

b) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, lisansüstü eğitimde
kurs ve programlar geliştirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak ve yaymak.

c) Diğer üniversiteler ve kamu ve özel sektör kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek
ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak iletişim mecralarını oluşturmak ve veriler sağ-
lamak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, bilgi alışverişinde

bulunmak ve ihtiyaç duyulan konularda inceleme ve araştırma yapmak; bilimsel görüş, proje,
rapor, plan ve benzerlerini hazırlamak.

b) Merkezin amacı doğrultusunda eğitim ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ser-
tifika programları ile atölye çalışmaları düzenlemek.

c) Merkezin amacı doğrultusunda lisansüstü programlara destek ve katkı vermek.
ç) Yazılı, görsel ve işitsel yayın faaliyetlerinde bulunmak.
d) Uluslararası ve ulusal düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempoz-

yumlar ve benzerlerini düzenlemek.
e) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda da-

nışmanlık hizmeti vermek.
f) Kamu diplomasisi alanlarına ilişkin bilimsel rapor ve görüşler hazırlamak.
g) Merkezin amacı doğrultusunda Üniversite ve Merkezin yetkili kurullarınca verilecek

görevleri ve 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, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve kamu

diplomasisi araştırmaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basıl-
mış eserleri olan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten
Müdür yeniden görevlendirilebilir ve lüzumu halinde görevlendirildiği usule uygun olarak gö-
revden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla, Üniversitenin konuyla ilgili alanlarında ça-
lışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ay-
rılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün geçici sürelerle görevinden ayrılması halinde, yerine yardımcılarından
biri vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağı durumlarda
Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

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

(2) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaları düzenli bir şekilde yönetmek ve Mer-

kezi temsil etmek.
b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü

de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi vermek.
c) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yapmak.
ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre

sunmak.
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d) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu dü-
zenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel
gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlen-
dirilmesini sağlamak.

f) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda ge-
rekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

g) Müdür, Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Ayrıca Merkez çalış-
malarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çer-
çevesinde uygular.

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

alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(2) Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

(3) Üç kez arka arkaya veya toplam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan
üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine en az yılda iki kez, üye

tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
(2) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.
ç) Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulun-

mak.
d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma

raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin mali işlemlerinin, gelir ve gider dengesinin koordine edilmesine destek ol-

mak.
f) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.  
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstinye Üniversitesinden:
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ YAŞLILIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uy-

gulama 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, İstinye Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İleri yaş (Yaşlanma): İnsanın doğumundan itibaren tasarlanması gereken; özellikle

altmış yaştan sonra bilimsel araştırmalardan doğan bilgiler ışığında tasarlanan farklı uygulamalı
hizmet modelleri ile yönlendirilmesi gereken bir yaşam dönemini,

b) Merkez: İstinye Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: İstinye Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Küresel ve ulusal çapta önem kazanan yaşlılık, yaşlanma ve ileri yaş kavramları üze-

rine bilimsel etik kurallarına uygun etkili araştırmalar yapmak ve bu araştırmalardan doğan
bilgileri kaliteli uygulamalı hizmet modellerinin oluşturulmasında kullanmak.

b) İleri yaş ile birlikte gelen ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması adına disiplinler arası,
sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile istişare platformunu oluştur-
mak.

c) Bilgi ile yaşlanmanın sağlanması ile aktif, anlamlı ve gelişime açık bir yaşlılık dö-
nemi inşa etmek.

ç) İleri yaştaki kişilerin yeniliklere açık, ömür boyu öğrenen ve bağımsız bir yaşam
sürdürmeleri için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

d) Teorik bilgilerin paylaşılması için yazım külliyeleri, sempozyum, kolokyum, çalıştay,
söyleşi ve benzeri bilimsel toplantıları organize etmek.

4 Ekim 2021 – Sayı : 31618                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



e) Yaşlıların yaşamlarını sıklıkla etkileyen sorunlar, riskler ve durumlar ile ilgili far-
kındalık yaratılmak üzere kampanyalar ve gönüllülük esasına dayanan projeler üretilmesini
sağlamak.

f) Yaşlıların gerontolojik değerlendirme ve danışmanlık ile kişiye özel yönlendirmele-
rinin yapılmasını ve böylelikle yaşam kalitelerinin artırılmasını sağlamak.

g) Bakım veren profesyoneller, aile yakınları ve diğer aktörlerin alanında uzman aka-
demisyenler tarafından eğitilmelerini ve danışmanlık hizmeti almalarını sağlamak.

ğ) Yaşlıların kamusal, toplumsal ve bilimsel dünyada temsilini sağlamak.
h) Yaşlıların yükünü hafifletecek olan ev içi düzenlemeler ve etkin erişilebilirlik ağı ile

yaşlı dostu kentlerin inşa edilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği protokolleri ha-
zırlanması için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ı) Hizmetin hedef grubundan bağımsız, prensipte her sosyal hizmet türünde ve hedef
grubunda kullanılabilir bir hizmet tasarım modeli geliştirmek yoluyla yaşlılık alanında net ve
rasyonel bir hizmet üretim aşamasının ortaya koyulması için çalışmalar yapmak.

i) Bakıma muhtaç yaşlıların bakıma muhtaçlık sebeplerinin ve ihtiyaçlarının geronto-
lojik analizi ile kişiye özel bakım planının kamu yararı gözetilerek oluşturulması ve halkın kul-
lanımına sunulması amacı ile Rektörlük onayı ile hastaneler, yaşlı bakım kurumları, fizyoterapi
ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik, hemşirelik, eğitim bilimleri ve benzeri ilgililer ile iş
birliği içerisinde çalışmak.

j) Uluslararası organizasyon ve üniversitelerle etkin bir iş birliği ağı kurmak ve ilişkide
bulunmak; bu sayede bakım bilimi ve ileri yaş adına küresel güncel gelişmelerin iyi uygulama
örneklerini takip etmek.

k) İstikrarlı ve sürdürülebilir, fayda sağlayan ve yaşlı odaklı; biyo-psiko-sosyal alanların
tümünde insan onuruna yaraşır bir ileri yaş döneminin inşa edilmesi için gerekli önlemleri al-
mak ve politikalar geliştirmek.

l) Yaşlıların yaşamlarını etkileyen sorunlar, gelişebilecek sağlık problemleri ve riskler
konusunda farkındalık yaratmak, önleyici faaliyetler ve girişimlerde bulunmak.

m) Yaşlının karşılaşabileceği yaşlılığa bağlı ya da gelişebilecek anatomik bozukluklara
bağlı sağlık problemlerini tespit etmek, önleyici faaliyetler geliştirmek, hasta yakını ve bakım
profesyonellerine yaşlı bakım eğitimi vermek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilimsel faaliyet alanı kapsamında; etik değerlere ve kurallara uygun çalışmalar ile

bilgi üretimi, raporlanma, paylaşımı, değerlendirme ve bu bilgilerden yola çıkarak uygulamalı
hizmet modeli önerileri sunmak.

b) Pratik faaliyet alanında; ileri yaş ve bakım bilimi alanında uygulamalı eğitimler ver-
mek, danışmanlık ve koordinasyon hizmeti sağlamak, yeni projeler üretmek ve uygulamak.

c) Ortak iletişim ağının kurulması için; ulusal ve uluslararası kapsamda alanda çalışan
diğer üniversite ve bilim dalları, kamu çalışanları ve yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, araş-
tırma ve uygulama merkezleri, aile yakınları ile etkin bir iletişim ağı kurmak.

ç) Toplumsal temsil faaliyetleri için hizmet üreticilerinin, basın mensuplarının ve top-
lumun farklı kesimlerinin bilinçlendirilmesi, eğitim verilmesi, farkındalık oluşturulması ve gö-
nüllülük çalışmaları yürütülmesine çalışmak.

d) Bakım verenlerin desteklenmesi için destek ve danışma hattı kurmak.
e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.
f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla AR-GE çalışmaları ve projeler yapmak.
g) Araştırma-geliştirme (AR-GE) laboratuvarı oluşturmak.
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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 özellikle gerontoloji alanında

araştırmaları ve uluslararası alanda bu konuda çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından üç
yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir ve lüzumu halinde gö-
revlendirildiği usule uygun olarak görevden alınabilir.

(2)  Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasın-
dan bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür
Yardımcısı, Müdür ile iş birliği içinde Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olur. Müdürün
olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi Müdür Yardımcısı yönetir. Müdürün görevi sona
erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

(3)  Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı,
onun da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemlisi vekâlet eder. Ve-
kâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

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

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalarını düzenli bir şekilde yönetmek ve Mer-

kezi temsil etmek.
b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü

de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi vermek.
c) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak.
ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre

sunmak.
d) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu dü-

zenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel

gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlen-
dirilmesini sağlamak.

f) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda ge-
rekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

g) Müdür, Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Ayrıca Merkez
çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik
çerçevesinde uygular.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Üni-

versitenin; Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakül-
tesinden birer öğretim üyesi olmak üzere Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirile-
bilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu yılda bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

(3) Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Üç kez arka arkaya veya top-
lam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.
ç) Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulun-

mak.
d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma

raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin mali işlemlerinin, gelir ve gider dengesinin koordine edilmesine destek ol-

mak.
f) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Proje ve eğitim grupları
MADDE 12 – (1) Proje ve eğitim grupları; Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek

için Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur. Proje ve eğitim grupları, proje konusuna uygun
yeter sayıda uzmandan oluşturulur. Proje ve eğitim gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre
Rektörlük aracılığı ile diğer kurum ve kuruluşlardan uzmanlar görevlendirilebilir.

Proje ve eğitim gruplarının görevleri
MADDE 13 – (1) Proje ve eğitim gruplarının görevleri; Merkezin amacına uygun pro-

jeler üretmek ve bunları uygulamaya koymaktır.
(2) Proje ve eğitim grupları adına proje yürütücüsü tarafından, proje süresine göre be-

lirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna proje ile ilgili durum raporu sunulur. Durum raporla-
rına göre devamında yarar görülmeyen ve sona erdirilmesi gereken projeler, süresi sona erme-
den proje ve eğitim gruplarınca gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir
proje ile birleştirilebilir. Proje ve eğitim gruplarının iş birliği içerisinde çalışmaları gerekir.

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel ile karşılanır. 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE İNSAN İLİŞKİLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve İnsan İliş-

kileri 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; Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve İnsan İlişkileri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve İnsan İlişkileri Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Maltepe 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) İnsan ilişkileri ve teknoloji alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araş-

tırmalar ve uygulamalar yapmak.

b) Akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yap-

mak, eğitim çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek.

c) İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

ilgili mevzuat kapsamında danışmanlık hizmetleri sunmak.

ç) Üniversitenin bölümlerinde insan ilişkileri ve teknoloji konularında yapılan çalış-

maları desteklemek ve disiplinlerarası ortak çalışmalar yapılmasını sağlayacak bir platform

oluşturmak.

4 Ekim 2021 – Sayı : 31618                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaaliyet alanları şunlardır:

a) İnsan ilişkileri ve teknoloji alanlarını incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araş-

tırmaları teşvik etmek, desteklemek.

b) İnsan ilişkileri ve teknoloji alanının kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası

düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi ve benzeri her türlü bi-

limsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

c) İnsan ilişkileri ve teknoloji alanlarıyla ilgili çalışmalara ve aynı zamanda ilgili kurum

ve kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak ve karşılıklı bilgi ve deneyim aktarı-

mını sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak, ilgili mevzuat kapsamında

danışmanlık yapmak, projeler sunmak ve yapmak.

ç) İnsan ilişkileri ve teknoloji alanlarında eğitimle ilgili programlar yapmak, eğitim,

yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

d) Üniversitede insan ilişkileri ve teknolojiyle ilgili programlar açılmasını önermek ve

mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında insan ilişkileri ve teknolojiyle ilgili

dersler açılmasını teşvik etmek.

e) İlgili sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iş birliği

yapmak ve çalışmalarına katılmak.

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle proje konularında iş birliği yapmak,

ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkânlarını oluşturmak.

g) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt içinde ve yurt dışında bilim dergilerinde

yayımlamak, süreli ve süresiz yayımlar çıkarmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversi-

tenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi

biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalış-

maların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasın-

dan Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek

ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Araştırma birimi üyelerinin ve diğer personelin seçimi ve görevlendirilmesiyle ilgili

işlemleri yerine getirmek.
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ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak

yapılacak eğitim ve araştırma çalışmalarıyla plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve Yö-

netim Kurulunun onayına sunmak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdür ta-

rafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen Müdür dahil yedi üyeden

oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu

görevi, Müdür tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en

az dört defa toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu

yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak

ve Müdürle iş birliği içinde çalışmak.

b) Yeni araştırma, bütçe, ortaklık ve iş birliğiyle ilgili kararları görüşüp onaylamak.

c) Bu Yönetmelik kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan

Üniversitenin fakülte ve anabilim dalları öğretim elemanları, istekleri halinde ulusal ve ulus-

lararası üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ile insan iliş-

kileri ve teknoloji alanlarında araştırma ve uygulama yapan dernek, vakıf ya da özel sektör ku-

ruluşlarında çalışan ve/veya insan ilişkileri ve teknoloji alanlarında deneyimli kişiler arasından

Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen Müdür dahil en az

beş, en fazla yirmi bir üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez üye tam sayısının salt ço-

ğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş

bildirmek ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KLİNİK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Pamukkale Üniversitesi Klinik Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Klinik Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (PAÜKAM): Pamukkale Üniversitesi Klinik Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Klinik araştırmalar alanında küresel düzeyde marka değeri yaratarak dünyadaki klinik

araştırma merkezleri arasında bilinen ve tercih edilen bir merkez haline gelmek.

b) Ülkemizin ve Üniversitenin dünyadaki klinik araştırmalar pazar payını arttırarak

ülke ve Üniversite ekonomisine katkı sağlamak.

c) Dünya çapındaki klinik araştırma merkezlerinde bulunan evrensel standartlar ve ni-

teliklerle rekabet edebilecek bilim insanları, araştırmacılar ve destek personeli yetiştirmek.

ç) Yeni ilaç geliştirme ve klinik araştırma bilimsel çalışmalarında farkındalık yaratarak

bu çalışmalara aktif katılım sağlamak.

d) İlgililere bilimsel kanıta dayalı stratejik bilgi ve bilimsel rapor sunmak.
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e) Klinik araştırma profesyonellerinin sürekli eğitimini sağlamak, konuya dönük mevcut

bilgi ve deneyimlerin sürekli güncellenerek Merkezin uluslararası standartlarda işleyiş devam-

lılığını sağlamak.

f) Klinik araştırmalar ve Merkez işleyişleriyle ilgili bilgi teknolojileri altyapılarını ha-

zırlayarak ulusal ve uluslararası veri tabanlarına entegre etmek; bu alanda ulusal ve uluslararası

düzeyde yapılacak girişimlere öncülük etmek.

g) Türkiye’nin klinik araştırmalar konusundaki potansiyelini uluslararası iş birlikleri

ve platformlar aracılığıyla tanıtarak daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üni-

versitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Sü-

resi biten Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim ele-

manları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle

müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmayacağı hallerde yardım-

cılarından biri Müdüre vekalet eder. Müdürün altı aydan fazla görevi başında olamayacağı hal-

lerde görevi sona erer ve yerine yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli

önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetleri düzenli bir şekilde yürütmek.

b) Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetimini yapmak.

c) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili

gerekli tedbirleri almak.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

f) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi ile ilgili

rapor hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği bir

yardımcısı ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör
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tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlen-

dirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler

görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla top-

lanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda

Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyetlerinin ve programlarının uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, program ve yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylamak üzere

Rektöre sunmak.

c) Merkez personelinin uygulama, araştırma ve yayın konularındaki mali destek istek-

lerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlere

ilişkin esasları kararlaştırmak.

d) Gerekli görülen hallerde geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini dü-

zenlemek.

e) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işlere ilişkin karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanla-

rında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde

ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun öne-

risi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen on üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler

tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak

üzere yeni üyeler görevlendirilir.

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

çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-

rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

şılanır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9108 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9099 



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 2021 – Sayı : 31618 

 

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9220 

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

 
 9130 
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Gaziosmanpaşa 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9103 

—— • —— 
Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9165 

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

 
 9107 
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Karaman 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9136 

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

 
 9133 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9223/1-1 



4 Ekim 2021 – Sayı : 31618 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARAÇLAR SATILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı Koordinasyon ve İşletme 

Müdürlüğünden:  

Aşağıda özellikleri belirtilen araçlar Kapalı Zarf Usulü ile ihale edilecektir. 

Telefon ve Faks Numarası : 0344 524 22 04-0344 524 22 02 

1- İhale Konusu araçların 

a) Niteliği, Miktarı ve Türü 

Sıra No Plaka No Markası Cinsi Modeli Miktarı 

1 46 D 6682 FORD AMBULANS 2007 1 ADET 

2 16 N 0078 FORD AMBULANS 2007 1 ADET 

3 46 D 8915 BMC ARAZÖZ 1993 1 ADET 

b) Araçların Teslim Yeri : Afşin Elbistan A termik Santrali Koor. ve İşletme Müd. 

c) Teslim Tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bedeli 

peşin yatırılarak teslim alınacaktır. 

d) İhale Usulü : Kapalı teklif - Açık artırma yolu ile 

2- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afşin Elbistan A termik Santrali Koor. ve İşletme 

Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu 

b) Tarih ve saati  : 25.10.2021 Tarih, saat: 14.00 

c) İhale Dokümanının  

    Görülmesi ve Temini : Afşin Elbistan A termik Santrali Koor. ve İşletme 

Müdürlüğü Ticaret Servisi  

3- İhale Dokümanı  

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler Satış Teklif isteme Şartnamenin          

7. maddesinde belirtilmiştir. 

5- İhale dokümanı Afşin Elbistan A termik Santrali Koor. ve İşletme Müdürlüğü Afşin/ 

K.MARAŞ adresinden 100,00 TL (KDV dahil) dokümanını satın almaları zorunludur. 

6- İhale dokümanı bedelinin/geçici teminatın yatırılabileceği banka şubesi ve hesap no: 

Vakıfbank Afşin Şubesi IBAN No: TR870001500158007287757271 

7- Teklifler 25.10.2021 tarih, saat 14.00’e kadar Afşin Elbistan A termik Santrali Koor. ve 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8- Bu ihale EÜAŞ Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve satış yönetmeliği 

hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.  

DUYURULUR. 8838/1-1 
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YÜKSEK BELLEKLİ VE YÜKSEK ÇEKİRDEKLİ SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı Yüksek Bellekli ve Yüksek 

Çekirdekli Sunucu Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

 

İHALE 
ŞARTNAME 

BEDELİ 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin Miktar 140,00.-TL 

KISIM-1 Yüksek İşlemci Çekirdekli Sunucu 4 adet 130,00.-TL 

KISIM-2 Yüksek Bellekli Sunucu 2 adet 140,00.-TL 

 

1- İHALE  EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 14.10.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu 

inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 

veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 9222/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

Üniversitemizin 09.08.2021 tarih ve 31563 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen öğretim 

üyesi ve öğretim elemanı alımı ilanı kapsamında aşağıdaki öğretim üyesi alımı ilanı 

üniversitemizde ilanda belirtilen özel şartları taşıyan öğretim elemanlarının bulunması ve anılan 

bölümün ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kadronun özel şartları revize edileceğinden ilanın “Gerekli 

görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.” hükmüne dayanılarak aşağıdaki 

ilanın ve bu ilan sonucunda yapılan işlemlerin iptaline karar verilmiştir. 

İLAN NO BİRİM BÖLÜM ABD/PR. UNVAN DERECE ADET ÖZEL ŞART 

ÖÜ/2021- 

02- 08-14 

YENİCE 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

BİLGİSAYAR 

TEKNOLOJİLERİ 

BİLGİSAYAR 

PROGRAMCILIĞI 

DR.ÖĞR. 

ÜYESİ 
3 1 

Doktorasını 

Matematik alanında 

yapmış olmak, 

alanında çalışmaları 

bulunmak. 

 9211/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Ankara 22. İcra Müdürlüğünün 2015/20779 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 9227/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Salihli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/40 

Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya 

Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında 

Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve 

anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 9240/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1976/883 Esas 1982/1344 Karar, 1980/55 Esas 

1987/173 Karar, 1980/1055 Esas 1989/804 Karar, 1981/321 Esas 1985/837 Karar, 1982/155 Esas 

1982/502 Karar, 1982/517 Esas 1988/977 Karar, 1982/695 Esas 1986/879 Karar, 1983/1489 Esas 

1987/103 Karar, 1984/373 Esas 1984/647 Karar, 1985/819 Esas 1987/85 Karar, 1986/579 Esas 

1987/926 Karar, 1986/581 Esas 1987/577 Karar, 1986/593 Esas 1988/700 Karar, 1987/769 Esas 

1988/255 Karar, 1987/1015 Esas 1989/691 Karar, 1988/143 Esas 1991/29 Karar, 1988/545 Esas 
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1989/339 Karar, 1988/951 Esas 1989/209 Karar, 1989/767 Esas 1990/321 Karar, 1989/771 Esas 

1990/153 Karar, 1989/809 Esas 1991/211 Karar, 1989/961 Esas 1991/286 Karar, 1993/381 Esas 

1993/447 Karar, 1995/453 Esas 1995/893 Karar, 1998/183 Esas 1999/103 Karar sayılı 

dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.  

 9241/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İŞÇİ ALIM İLANI 

Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında görev yapmak üzere; 4857 sayılı İş 

Kanunu’nun 30. maddesi gereğince, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle 

Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

aracılığıyla sürekli işçi statüsünde bakım onarım hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sıhhi tesisatçı 1 

adet eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alımı 

yapılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR: 

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 

2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış 

olmak. 

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak. 

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

5) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak. 

6) En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak. 

7) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf 

olmak.) 

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamak. 

9) İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız 

olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir. 

ÖZEL ŞARTLAR: 

1) Başvuru yapılacak meslek kolu için Üniversitelerin iki yıllık eğitim veren Meslek 

Yüksekokullarının Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi bölümlerinin 

herhangi birinden veya meslek liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinin Yapı 
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Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak ya da MEB onaylı sertifika veya meslek koluna ait 

ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. 

2) Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde 

Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin      

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını 

belgelendirmeleri gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 4-8 Ekim 2021 tarihleri 

arasında elektronik ortamda yapılacaktır. 

2) Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen ve talep şartlarını taşıyan adaylar arasından 

açık iş sayısının 4 katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun 

olanlar arasından, açık iş sayısının 4 katı adayın yer aldığı liste, adaylardan istenilen belgeler, 

sözlü sınav yeri ve tarihi Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.vgm.gov.tr) ilan 

edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

3) Sınav sonucu ve kazanan adaya ilişkin istenilen belgeler aynı şekilde Genel 

Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.vgm.gov.tr) duyurulacaktır. Kişinin adresine ayrıca 

posta ile tebligat yapılmayacaktır. 

4) Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların 

duyurulması ve çağrılar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan 

yoluyla yapılacaktır. 

NOTER KURA İŞLEMLERİ: 

1) Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 

(başvuru yapan aday sayısının açık iş sayısının 4 katından fazla olması halinde) 19 Ekim 2021 

Salı günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz 1. kat toplantı salonunda noter huzurunda 

yapılacaktır. 

2) Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın 

yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak olup adaylar istemeleri halinde Genel 

Müdürlüğümüz internet adresinde (www.vgm.gov.tr) yayımlanacak olan linkten, kura çekimini 

izleyebilecektir. 

3) Kura tarihinde herhangi bir değişiklik olması halinde gerekli bilgilendirmeler Genel 

Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.vgm.gov.tr) duyurulacaktır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Personel Daire Başkanlığı 

Milli Müdafaa Cad. No: 20 Kızılay/ANKARA 

0 (312) 415 54 61 

    9117/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam 
zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve 
doçent kadrosu için), doktora belgesini (Mühendislik Fakültesi doktor öğretim üyesi kadrosu 
için), tıpta uzmanlık belgesini (Tıp Fakültesi doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında 
ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine 
göndermeleri gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosu için: 
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak, 
• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 
• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak. 
Doçent kadrosu için: 
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak, 
• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak, 
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: 
• İlgili alanda tıpta uzmanlık belgesine (Tıp Fakültesi için), doktora belgesine 

(Mühendislik Fakültesi için) sahip olmak, 
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya 

yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak, 
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar 
Son Başvuru 

Tarihi 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 

Profesör 1 - 20 Ekim 2021 

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Profesör 1 - 20 Ekim 2021 

Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve 
Travmatoloji 

Profesör 1 - 20 Ekim 2021 

Tıp Fakültesi Psikiyatri Doçent 1 - 20 Ekim 2021 

Tıp Fakültesi 
Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 - 20 Ekim 2021 

Tıp Fakültesi Radyoloji 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 - 20 Ekim 2021 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Bilgisayar Mühendisliği alanında 
doktora yapmış olmak. Bilgisayar 

Mühendisliğinin temel alanlarından, 
yapay zeka ve dil işleme alanlarında 

uzmanlaşmış olmak. Alanında 
ve/veya disiplinler arası seçkin 

uluslararası dergilerde yayın yapmış 
olmak veya bu potansiyele sahip 

olmak. 

20 Ekim 2021 
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI 
Üniversitemiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden 

karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 
istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 
26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) 
grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 24 (yirmidört) adet 
sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVANI 
NİTELİK 
KODU 

POZİSYON 
TOPLAM 

ARANAN NİTELİKLER 

Hemşire 2101 20 
* Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik 
Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü mezunu olmak 

Laborant 2102 4 
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
Programından mezun olmak. 

I- GENEL ŞARTLAR: 
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde 

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik 
çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 
ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak. 

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

II- ÖZEL ŞARTLAR: 
1 - KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için 

KPSSP93 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan 
öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir 

2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.  
3 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması. 
4 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" 
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. 

5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. 
III- İSTENEN BELGELER: 
1 - Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).  
2 - Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (e-Devletten alınabilir). 
3 - KPSS sınav sonuç belgesi  
4 - Fotoğraf 
5 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
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6 - İş Deneyim belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için) 
7 - SGK Hizmet Döküm Belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için) 
NOT: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde 

ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir 
şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda 
gönderilecektir. 

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
1 - Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai 

bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde 
yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Adaylar; 
* İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 

fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir. 
* İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra "Belgelerimin doğruluğunu kabul 

ediyor ve onaylıyorum" seçeneğini işaretleyecektir. 
* En altta yer alan "BAŞVURUYU TAMAMLA" tuşuna basmak suretiyle online 

başvurularını tamamlamış olacaklardır. 
2 - Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru 

yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 
3 - Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, 
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

4 - Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda 
bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya 
sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge 
beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 
1 - Adaylar tarafından online ortamda eklenen belgeler Değerlendirme Komisyonu 

tarafınca incelenir.  
2 - Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir. 
3 - Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 7 

(yedi) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır. 
4 - Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların 

teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz http://www.nku.edu.tr internet adresinden 
takip edebileceklerdir. Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

5 - Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı 
tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

6 - Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş 
günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen 
belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder. 

7 - Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri 
feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile 
birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

8 - Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak 
kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adres : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 
Rektörlük Binası 8. Kat. Namık Kemal Mah. Kampüs Caddesi Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ 

Detaylı Bilgi İçin : 0282- 250 14 13 - 0282- 250 14 13 
 9095/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– İstinye Üniversitesi Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– İstinye Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve İnsan İlişkileri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Pamukkale Üniversitesi Klinik 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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


