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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri

ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

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

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve

Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Atatürk ilkeleri ve başta inkılap tarihi olmak üzere

Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili konularda araştırma ve uygulama çalışmaları yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Atatürk ilkeleri ve başta inkılap tarihi olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile il-

gili konularda bilimsel araştırma ve akademik yayın faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt dışı ve yurt içinde benzer konularda ça-

lışmalar yapan enstitü, merkez, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin amacı ile ilgili konularda konferans, seminer, çalıştay, panel, film gösteri-

mi, dinleti gibi etkinlikler düzenlemek.

ç) Üniversitede sunulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin içeriğinin ve her

türlü ders materyalinin, farklı programlara ve düzeylere uygun biçimde geliştirilip zenginleş-

tirilmesini ve yeni eğitim teknolojilerini de kullanarak bu derslerin farklı mecralarda sunulabilir

hale getirilmesini sağlamak.

d) Lisans öncesi eğitim ve öğretim kurumlarına başta Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

dersleri olmak üzere çağdaş Türkiye tarihi ile ilgili olabilecek derslerde ve etkinliklerde kulla-

nılmak üzere, içerik ve uygulama desteği sağlamak.

e) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer 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.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan tam zamanlı

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan uzun süre görevi başında bulunmadığı veya bulunamayacağı

hallerde aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere tam za-

manlı öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlen-

dirilebilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi

kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür

Yardımcısı, Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezin yönetim ve temsiline ilişkin işleri

yapar ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdür, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini

Rektöre önerebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve mevzuata uygun

bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

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

toplantılara başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kabul edilen faaliyet raporlarını

Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve

uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve varsa Müdür Yardımcısı ile diğer üç üye-

den oluşur. Diğer üyeler, Üniversite bünyesinde Merkezin faaliyet alanlarında veya disiplin-

lerarası çalışmaları güçlendirecek alanlarda çalışmalar yürüten tam zamanlı öğretim üyeleri

arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar

görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi ta-

mamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her öğretim yılında en az iki defa, üye

tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla

alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı

oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

c) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma ve araştırma grupları kurmak ve bunların

görevlerini düzenlemek.

ç) Faaliyet raporlarını kabul etmek.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Akademik Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 10/5/2005 tarihli ve 25811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Çatışma Çözümü

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; İstanbul Bilgi Üniversitesi Çatışma Çözümü Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 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) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi  Çatışma Çözümü Uygulama ve Araştırma Mer-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çatışma çözümü alanında karşılaştırmalı, teorik ve

pratik bilgiye dayalı, konunun kamu ve özel boyutlarını kapsayan ulusal ve uluslararası nitelikte
bilgi üretmek ve uygulamaya geçirmek hedefine yönelik olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla
araştırma, eğitim ve uygulama çalışmaları yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amacı ile ilgili konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bilimsel ve

uygulamaya yönelik stratejiler geliştirmek, raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yap-
mak.

b) Karşılaştırmalı çalışma toplantıları, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve ben-
zeri faaliyetler düzenlemek veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak.

c) Sertifikalı veya sertifikasız çatışma çözümü programları düzenlemek.
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ç) Kamuoyunu bilgilendirici, görsel, işitsel ve dijital materyal hazırlamak ve yayınla-
mak, bu tür materyallerin oluşturulmasında katkıda bulunmak.

d) Kütüphane, bilgi merkezi veya dokümantasyon merkezi kurmak.
e) Çatışma çözümü alanında karşılaştırmalı bakış açısına dayalı ulusal ve uluslararası

bilgi havuzu oluşturmak.
f) Politika yapıcıları, sivil toplumu, medyayı ve akademiyi çatışma çözümü alanında

güçlendirmeye yönelik araştırma ve eğitim materyalleri geliştirmek.
g) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet konularında

araştırma ve çalışma yapmaya özendirmek, yöneltmek ve bu konuda destek vermek.
ğ) Merkezin amacının gerçekleşmesi yolunda Türkçe ve yabancı dillerde yayın yap-

mak.
h) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleşmesinde ilgili mevzuat hü-

kümleri kapsamında yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.
ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşe-

bilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek ve bu projeler için destek veya fon temin etmek.
i) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer 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.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan tam zamanlı

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan uzun süre görevi başında bulunmadığı veya bulunamayacağı
hallerde aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere tam za-
manlı öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlen-
dirilebilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi
kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür
Yardımcısı, Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezin yönetim ve temsiline ilişkin işleri
yapar ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdür, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini
Rektöre önerebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarının Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve mevzuata uygun

bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek.
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
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e) Faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kabul edilen faaliyet raporlarını
Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-
çerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve
uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve varsa Müdür Yardımcısı ile diğer üç üye-

den oluşur. Diğer üyeler, Üniversite bünyesinde Merkezin faaliyet alanlarında veya disiplin-
lerarası çalışmaları güçlendirecek alanlarda çalışmalar yürüten tam zamanlı öğretim üyeleri
arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar
görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her öğretim yılında en az iki defa, üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla
alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.
c) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma ve araştırma grupları kurmak ve bunların

görevlerini düzenlemek.
ç) Faaliyet raporlarını kabul etmek.
d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Akademik Kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 28/9/2015 tarihli ve 29486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Bilgi Üniversitesi Çatışma Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE, ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve

Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

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

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürü-

lebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çevre, enerji ve sürdürülebilirlik konularında araş-

tırma, eğitim ve uygulama çalışmaları yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çevre, iklim değişikliği, enerji ve sürdürülebilirlik konularında bilimsel araştırma

yapmak.

b) Çevre, iklim değişikliği, enerji ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluştur-

mak.
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c) Çevre, iklim değişikliği, enerji ve sürdürülebilirlik konularında rapor hazırlamak ve

proje yapmak.

ç) Çevre, iklim değişikliği, enerji ve sürdürülebilirlik konularında eğitim vermek.

d) Çevre, iklim değişikliği, enerji ve sürdürülebilirlik konularında konferans, seminer

ve panel gibi etkinlikler düzenlemek.

e) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer 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.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan tam zamanlı

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan uzun süre görevi başında bulunmadığı veya bulunamayacağı

hallerde aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere tam za-

manlı öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlen-

dirilebilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi

kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür

Yardımcısı, Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezin yönetim ve temsiline ilişkin işleri

yapar ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdür, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini

Rektöre önerebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve mevzuata uygun

bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

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

toplantılara başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kabul edilen faaliyet raporlarını

Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve

uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve varsa Müdür Yardımcısı ile diğer üç üye-

den oluşur. Diğer üyeler, Üniversite bünyesinde Merkezin faaliyet alanlarında veya disiplin-

lerarası çalışmaları güçlendirecek alanlarda çalışmalar yürüten tam zamanlı öğretim üyeleri

arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar

görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi ta-

mamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her öğretim yılında en az iki defa, üye

tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla

alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı

oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

c) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma ve araştırma grupları kurmak ve bunların

görevlerini düzenlemek.

ç) Faaliyet raporlarını kabul etmek.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Akademik Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 29/8/2010 tarihli ve 27687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Bilgi Üniversitesi Çevre Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ FİNANSAL UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye finans piyasalarının daha etkin işlemesi he-

define yönelik olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırma, eğitim ve uygulama çalışmaları

yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Varlık fiyatlama, sayısal finans, yatırım ve risk yönetimi, davranışsal finans, piyasa

mikro yapısı, islami finans, finansal ekonometri, yüksek frekanslı işlemler gibi finansal alan-

larda kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

b) İş dünyası ve finansal piyasa aktörleriyle iş birliği yaparak ortak projeler düzenle-

mek.
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c) İş dünyası ve finansal piyasa aktörlerine eğitim seminerleri düzenlemek ve ilgili ku-

ruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak.

ç) Yapılan çalışmaların bilinirliğini artırmak üzere yayın çalışmaları, bilimsel toplantı,

kongre, çalıştay ve konferanslar yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

e) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer 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.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan tam zamanlı

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan uzun süre görevi başında bulunmadığı veya bulunamayacağı

hallerde aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere tam za-

manlı öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlen-

dirilebilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi

kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür

Yardımcısı, Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezin yönetim ve temsiline ilişkin işleri

yapar ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdür, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini

Rektöre önerebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve mevzuata uygun

bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

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

toplantılara başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kabul edilen faaliyet raporlarını

Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve

uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve varsa Müdür Yardımcısı ile diğer üç üye-

den oluşur. Diğer üyeler, Üniversite bünyesinde Merkezin faaliyet alanlarında veya disiplin-

lerarası çalışmaları güçlendirecek alanlarda çalışmalar yürüten tam zamanlı öğretim üyeleri

arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar

görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi ta-

mamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her öğretim yılında en az iki defa, üye

tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla

alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı

oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

c) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma ve araştırma grupları kurmak ve bunların

görevlerini düzenlemek.

ç) Faaliyet raporlarını kabul etmek.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Akademik Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstan-

bul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları

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; İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının 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) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Mer-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iç ve dış göçler ile uluslararası göç hareketlerinin

sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve do-
kümantasyon çalışmaları yapmak, ilgili resmî ve özel kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışmak
ve göçe ilişkin alanlarda bilgi birikimi sürecine katkıda bulunmak hedefine yönelik olarak di-
siplinlerarası bir yaklaşımla araştırma, eğitim ve uygulama çalışmaları yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’deki iç ve dış göç olgu ve süreçlerini kapsayan çeşitli konularda araştırma

yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak.
b) Göçlerin sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutlarını kapsayan konularda

ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer, çalıştay, sergi ve
benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

c) Merkezin amacının gerçekleşmesine hizmet edecek Türkçe ve yabancı dilde yayınlar
yapmak.
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ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; Merkezin amacı ile ilgili konularda faaliyette
bulunan ulusal ve uluslararası, resmî veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak,
ortak çalışmalar ve eğitim programları düzenlemek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında göç konusunda ulusal ve uluslararası göç araş-
tırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için des-
tek sağlamak.

e) Gerektiğinde, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve belirleyeceği usul ve esaslarla,
iç ve dış göç ile uluslararası göç alanlarında gerekli yayın, belge ve bilgileri içeren bir dokü-
mantasyon merkezi ve arşiv oluşturmak ve bu alanlarda elektronik iletişim ağı kurmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde
bulunmak.

g) Merkezin amacıyla ilgili konularda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalış-
malarının gerçekleştirilmesinde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yerli ve yabancı uzman-
lardan yararlanmak, Merkez bünyesinde araştırma faaliyeti yürütmek isteyen araştırmacılara
ve Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda bilgi ve deneyim kazanmak isteyen lisans ve li-
sansüstü düzeydeki öğrencilere, Merkezin yürüttüğü çalışmalara katkı ve katılım olanağı sağ-
lamak.

ğ) Lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin göç çalışmaları alanındaki bilgilerini
arttırmak, bu alanda yapmak istedikleri çalışmaları desteklemek ve bu kişilere yönelik eğitim
çalışmaları tasarlamak ve gerçekleştirmek.

h) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer 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.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan tam zamanlı

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan uzun süre görevi başında bulunmadığı veya bulunamayacağı
hallerde aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere tam za-
manlı öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlen-
dirilebilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi
kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür
Yardımcısı, Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezin yönetim ve temsiline ilişkin işleri
yapar ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdür, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini
Rektöre önerebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarının Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve mevzuata uygun

bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

31 Ocak 2022 – Sayı : 31736                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
e) Faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kabul edilen faaliyet raporlarını

Rektörün onayına sunmak.
f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve
uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve varsa Müdür Yardımcısı ile diğer üç üye-

den oluşur. Diğer üyeler, Üniversite bünyesinde Merkezin faaliyet alanlarında veya disiplin-
lerarası çalışmaları güçlendirecek alanlarda çalışmalar yürüten tam zamanlı öğretim üyeleri
arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar
görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her öğretim yılında en az iki defa, üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla
alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.
c) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma ve araştırma grupları kurmak ve bunların

görevlerini düzenlemek.
ç) Faaliyet raporlarını kabul etmek.
d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Akademik Kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 10/5/2005 tarihli ve 25811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI HUKUKU UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hu-

kuku 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; İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uy-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,
b) Hukuk Fakültesi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
c) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
e) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında

ulusal ve uluslararası hukuk bakımından insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması
ve geliştirilmesi hedefine yönelik olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırma, eğitim ve
uygulama çalışmaları yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında araştırma yapmak ve bunları

Türkçe ve/veya yabancı dillerde basılı olarak veya elektronik ortamda yayımlamak.
b) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte

konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; Merkezin amacı ile ilgili konularda faaliyette

bulunan ulusal ve uluslararası düzeydeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, hükü-
metlerarası örgütler, akademik kurumlar ve sivil toplumla ilişki kurmak, iş birliğinde bulunmak,
ortak çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek.
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ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektör çalışanlarının meslek ön-
cesi ve meslek içi eğitimlerine katkı sağlamak.

d) Toplumda insan hakları bilincinin yaygınlaşmasını, sivil toplumun insan hakları ala-
nındaki yetkinliğinin arttırılmasını ve insan hakları hukuku uygulamasının güçlendirilmesini
hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; bilirkişilik, danışmanlık ve benzeri faaliyet-
lerde bulunmak, uzman görüşü hazırlamak.

f) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanlarındaki gelişmeleri izlemek ve raporlamak, ulu-
sal ve uluslararası düzeyde verilen mahkeme kararlarını, hükümetlerarası örgütler ile bunların
insan hakları denetim organlarının karar, değerlendirme, görüş ve çalışmalarını, uluslararası
sözleşmeleri ve bunların uygulamasını izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri uygun
yollarla ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak.

g) Merkez bünyesinde araştırma faaliyeti yürütmek isteyen araştırmacılara ve Merkezin
faaliyet alanlarındaki konularda bilgi ve deneyim kazanmak isteyen lisans ve lisansüstü dü-
zeydeki öğrencilere, Merkezin yürüttüğü çalışmalara katkı ve katılım olanağı sağlamak.

ğ) Lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin insan hakları ve insancıl hukuk alanın-
daki bilgilerini arttırmak, bu alanlarda yapmak istedikleri çalışmaları desteklemek ve bu kişilere
yönelik eğitim çalışmaları tasarlamak ve gerçekleştirmek.

h) Üniversite bünyesinde diğer birimlerce Merkezin amacı doğrultusunda yürütülen ça-
lışmalara destek vermek, ortak çalışma yürütmek ve danışmanlık sunmak.

ı) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer 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.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan tam zamanlı

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan uzun süre görevi başında bulunmadığı veya bulunamayacağı
hallerde aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere tam za-
manlı öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlen-
dirilebilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi
kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür
Yardımcısı, Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezin yönetim ve temsiline ilişkin işleri
yapar ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdür, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini
Rektöre önerebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarının Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve mevzuata uygun

bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
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ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
e) Faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kabul edilen faaliyet raporlarını

Rektörün onayına sunmak.
f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve
uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve varsa Müdür Yardımcısı ile diğer üç üye-

den oluşur. Diğer üyeler, Üniversite bünyesinde Merkezin faaliyet alanlarında veya disiplin-
lerarası çalışmaları güçlendirecek alanlarda çalışmalar yürüten tam zamanlı öğretim üyeleri
arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar
görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her öğretim yılında en az iki defa, üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla
alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.
c) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma ve araştırma grupları kurmak ve bunların

görevlerini düzenlemek.
ç) Faaliyet raporlarını kabul etmek.
d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Akademik Kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 22/12/2003 tarihli ve 25324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KARŞILAŞTIRMALI İŞ VE

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş

ve Sosyal Güvenlik Hukuku 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; İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ekonomik ve teknolojik gelişmelerin, sosyal olgu-

ların çalışma hayatı üzerindeki etkilerini takip ederek iş ve sosyal güvenlik hukuku bakış açısı
ile değerlendirmek, mevzuatta ve uygulamada karşılaşılan sorunları tespit ederek disiplinler-
arası bir yaklaşımla, uluslarararası ve karşılaştırmalı hukuk bakış açısıyla çözüm önerileri ge-
liştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İş ve sosyal güvenlik hukukunun tüm alanlarında ve endüstri ilişkileri ile kesişim

noktalarında araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yü-
rütmek, yayın yapmak.

b) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği başta olmak
üzere uluslararası hukukta iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında meydana gelen gelişmeleri
takip ederek, Türk hukukunun durumunu değerlendirmek ve mevzuat karşılaştırması ve uyum-
laştırması hususunda inceleme ve benzeri çalışmalar yapmak.
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c) İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sem-
pozyum, seminer, atölye ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamındaki
farklı alanlarda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmî veya özel kuruluşlarla Merkezin
amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yürütmek, projeler hazırlamak ve bu kuruluşlarla
iş birliği yapmak.

d) Sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek.
e) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet alanı ile ilgili

konularda çalışmaya yönlendirmek, bu alanda yürütülen çalışmalara destek vermek.
f) Merkezin amacının gerçekleşmesi yolunda Türkçe veya yabancı dillerde yayınlar

yapmak, Merkeze ait yayınları hazırlayıp yayımlamak.
g) Merkezin amacı doğrultusunda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmala-

rının gerçekleşmesinde yerli ve yabancı araştırmacı ve uzmanlardan yararlanmak, gerekli gö-
rüldüğünde personel istihdam etmek.

ğ) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik kütüphane ve dokümantasyon mer-
kezi kurmak.

h) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer 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.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan tam zamanlı

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan uzun süre görevi başında bulunmadığı veya bulunamayacağı
hallerde aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere tam za-
manlı öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlen-
dirilebilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi
kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür
Yardımcısı, Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezin yönetim ve temsiline ilişkin işleri
yapar ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdür, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini
Rektöre önerebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarının Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve mevzuata uygun

bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek.
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
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e) Faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kabul edilen faaliyet raporlarını
Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-
çerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve
uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve varsa Müdür Yardımcısı ile diğer üç üye-

den oluşur. Diğer üyeler, Üniversite bünyesinde Merkezin faaliyet alanlarında veya disiplin-
lerarası çalışmaları güçlendirecek alanlarda çalışmalar yürüten tam zamanlı öğretim üyeleri
arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar
görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her öğretim yılında en az iki defa, üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla
alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.
c) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma ve araştırma grupları kurmak ve bunların

görevlerini düzenlemek.
ç) Faaliyet raporlarını kabul etmek.
d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Akademik Kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstan-

bul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Ça-

lışmaları 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; İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye’de ve dünyada sivil toplumun gelişimine

yönelik çalışmalar ile bu gelişimin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel
araştırma, uygulama, görsel, işitsel ve dijital yayın, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yap-
mak; ilgili resmî, özel ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde çalışmak ve sivil toplumla
ilgili alanlarda bilgi birikimi sürecine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar

hazırlamak, projeler yürütmek, Türkçe veya yabancı dillerde görsel, işitsel ve dijital yayın yap-
mak.

b) Konferanslar, seminerler, çalıştaylar, bilimsel toplantılar düzenlemek ve benzeri ça-
lışma ve etkinliklerde bulunmak.
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c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; Merkezin amacıyla ilgili konularda faaliyette
bulunan ulusal ve uluslararası resmî veya özel kuruluşlarla ilişki kurmak, iş birliğinde bulun-
mak, ortak çalışmalar yapmak.

ç) Sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin gelişebilmesi için eğitim ve sertifika prog-
ramları düzenlemek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası araştırma ve diğer pro-
jelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağla-
mak.

e) Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına ilişkin bir dokümantasyon merkezi ve arşiv
oluşturmak.

f) Türkiye ve dünyadaki sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum alanında çalışan aka-
demik birimlerle ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara
danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

ğ) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde ilgili mevzuat
hükümleri kapsamında yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

h) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer 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.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan tam zamanlı

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan uzun süre görevi başında bulunmadığı veya bulunamayacağı
hallerde aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere tam za-
manlı öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlen-
dirilebilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi
kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür
Yardımcısı, Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezin yönetim ve temsiline ilişkin işleri
yapar ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdür, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini
Rektöre önerebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarının Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve mevzuata uygun

bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek.
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d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
e) Faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kabul edilen faaliyet raporlarını

Rektörün onayına sunmak.
f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve
uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve varsa Müdür Yardımcısı ile diğer üç üye-

den oluşur. Diğer üyeler, Üniversite bünyesinde Merkezin faaliyet alanlarında veya disiplin-
lerarası çalışmaları güçlendirecek alanlarda çalışmalar yürüten tam zamanlı öğretim üyeleri
arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar
görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her öğretim yılında en az iki defa, üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla
alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.
c) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma ve araştırma grupları kurmak ve bunların

görevlerini düzenlemek.
ç) Faaliyet raporlarını kabul etmek.
d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Akademik Kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 25/9/2008 tarihli ve 27008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetme-
liği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eği-

tim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Ça-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kapsayıcı bir eğitim ortamının sağlanması hedefine

yönelik olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırma, eğitim ve uygulama çalışmaları yürüt-
mektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amacı ile ilgili konularda araştırma yapmak ve yaptırmak, bilimsel ve uy-

gulamaya yönelik strateji geliştirmek, rapor hazırlamak, proje yürütmek, yayın yapmak.
b) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek veya

bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak.
c) Sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek veya bu prog-

ramlara katkıda bulunmak.
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ç) Kamuoyunu bilgilendirici, görsel, işitsel ve dijital materyal hazırlamak ve yayımla-
mak, bu tür materyallerin oluşturulmasında katkıda bulunmak.

d) Öğretmenleri güçlendirmeye yönelik eğitim materyalleri geliştirmek.
e) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin amacı ile ilgili konu-

larda araştırma ve çalışma yapmaya özendirmek, yöneltmek ve bu konuda destek vermek.
f) Merkezin amacının gerçekleşmesi yolunda Türkçe ve yabancı dillerde yayın yap-

mak.
g) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleşmesinde ilgili mevzuat hü-

kümleri kapsamında yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.
ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşe-

bilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek.
h) Fon, hibe ve benzeri maddi kaynaklardan yararlanarak Merkezin amacı doğrultu-

sunda çalışmalar yürütmek.
ı) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer 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.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan tam zamanlı
öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan uzun süre görevi başında bulunmadığı veya bulunamayacağı
hallerde aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere tam za-
manlı öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlen-
dirilebilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi
kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür
Yardımcısı, Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezin yönetim ve temsiline ilişkin işleri
yapar ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdür, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini
Rektöre önerebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarının Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve mevzuata uygun

bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek.
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
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e) Faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kabul edilen faaliyet raporlarını
Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-
çerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve
uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve varsa Müdür Yardımcısı ile diğer üç üye-

den oluşur. Diğer üyeler, Üniversite bünyesinde Merkezin faaliyet alanlarında veya disiplin-
lerarası çalışmaları güçlendirecek alanlarda çalışmalar yürüten tam zamanlı öğretim üyeleri
arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar
görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her öğretim yılında en az iki defa, üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla
alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.
c) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma ve araştırma grupları kurmak ve bunların

görevlerini düzenlemek.
ç) Faaliyet raporlarını kabul etmek.
d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Akademik Kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 9/5/2013 tarihli ve 28642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstan-

bul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkçe Öğretim

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, İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının 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) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,

b) Merkez (BİLGİ TÜRMER): İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek, dil

öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla

ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak; seviye tespit sınavları, dersler, atölyeler, se-

miner, kurs, sertifika programları ve toplantılar düzenlemek, yayın faaliyetlerinde bulunmak-

tır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek ol-

mak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine

göre şubeler açmak; seviye tespit sınavları, dersler, atölyeler, seminer, kurs, sertifika program-

ları ve toplantılar düzenlemek, yayın faaliyetlerinde bulunmak.

b) Türkçenin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar ha-

zırlayıp yöntemler geliştirmek; bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum

ve kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ortak çalışmalar yapmak.

c) Sertifika programları ve kursların belgelendirilme işlemlerini koordine etmek.

ç) Dil sınavları düzenlemek ve başarılı öğrencilere sertifika belgesi vermek.

d) Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı bölüm veya

programlarında okuyan uluslararası ön lisans ve lisans öğrencilerinin ortak zorunlu Türk dili

dersleri ile ilgili uygulamalarını düzenlemek.

e) Türkçe öğretim yöntemleri ve ikinci dil öğretimi konusunda Üniversitenin ilgili bö-

lümleriyle iş birliği yapmak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

f) Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına yaşadıkları topluma uyum sağlayabil-

meleri ve okullarında başarılı olabilmeleri için Türk dilini öğretmek.

g) Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk kökenli çocuklar ile ülkede bulunan

yabancı ailelerin çocuklarına Türkçeyi öğretici etkinlikler, hafta sonu turları ve benzeri etkin-

likler düzenlemek.

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak.

h) Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını

hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki üniversite ve dil mer-

kezleriyle iş birliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının pay-

laşımını sağlamak.

ı) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğ-

retmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, görev ya-

pacakları ülkeler ile ilgili rehberlik hizmetleri sunmak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili

sertifika vermek.

i) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında uluslararası düzeyde kurslar, sertifika sınavları,

tanıtıcı faaliyetler, fuarlar, internet sitesi ve benzerlerini düzenlemek.

j) Ulusal veya uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye ile diğer ülkelerin ilgili ku-

rum ve kuruluşları arasında ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde

bulunmak; bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, öğretmen, öğretim üyesi ve iş insanlarına,

Türkiye’de bulunan büyükelçilik çalışanlarına, diplomatlara, özel müteşebbislere Türkçe öğ-

retmek, düzenledikleri toplantılara dil desteği faaliyetlerinde bulunmak.

k) Dil kütüphanesi ve Türkçe simülasyon uygulamalarının yapılacağı bir dil laboratuvarı

kurmak.
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l) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında danışmanlık hizmeti vermek.

m) Merkezin amacı ile ilgili diğer 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.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan tam zamanlı

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan uzun süre görevi başında bulunmadığı veya bulunamayacağı

hallerde aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere tam za-

manlı öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlen-

dirilebilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi

kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür

Yardımcısı, Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezin yönetim ve temsiline ilişkin işleri

yapar ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdür, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini

Rektöre önerebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve mevzuata uygun

bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

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

toplantılara başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kabul edilen faaliyet raporlarını

Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve

uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve varsa Müdür Yardımcısı ile diğer üç üye-

den oluşur. Diğer üyeler, Üniversite bünyesinde Merkezin faaliyet alanlarında veya disiplin-

lerarası çalışmaları güçlendirecek alanlarda çalışmalar yürüten tam zamanlı öğretim üyeleri

arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar

görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi ta-

mamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her öğretim yılında en az iki defa, üye

tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla

alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı

oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

c) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma ve araştırma grupları kurmak ve bunların

görevlerini düzenlemek.

ç) Faaliyet raporlarını kabul etmek.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Akademik Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 13/6/2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Bilgi Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji

Fiziği 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; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uy-

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

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yüksek enerji fiziği ve ilişkili alanlarda ulusal ve

uluslararası nitelikte deneysel, fenomenolojik ve kuramsal araştırma, inceleme, uygulama ve

eğitim çalışmaları yapmak, bu çerçevede ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; ulusal ve ulus-

lararası boyutta bilimsel iş birliklerinin oluşturulması, mevcut işbirliklerine dâhil olunması,

yurt içi ve yurt dışı destekli araştırma projeleri yürütülmesi ve bu tür projelerde paydaş olun-

masıdır.

31 Ocak 2022 – Sayı : 31736                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) CERN ve benzeri yüksek enerji fiziği laboratuvarlarında yürütülen parçacık fiziği

deneylerine ve araştırma-geliştirme programlarına katılmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; parçacık hızlandırıcılarının ve parçacık algıç-

larının geliştirilmesi, tasarlanması veya üretimine yönelik ulusal ve uluslararası işbirlikleri yap-

mak, yurt içi ve yurt dışı destekli projeler yürütmek ve bu tür projelerde paydaş olmak, ku-

ramsal ve fenomenolojik parçacık fiziği araştırmaları yapmak, bu çerçevede projeler yürütmek

ve projelere paydaş olmak.

c) Üniversitede yüksek enerji fiziği alanında uzmanlaşılan bir fizik doktora programının

oluşturulmasını ve yürütülmesini destekleyerek Merkezin araştırma faaliyetleri çerçevesinde

tez çalışmalarına katkıda bulunmak.

ç) Deneysel yüksek enerji fiziği çalışmalarında geliştirilen hızlandırıcı ve algıç tekno-

lojilerinin endüstriyel uygulamalarını belirlemek, endüstri ile temaslarda bulunarak bu konuda

eğitim, bilgilendirme ve ürün geliştirme işbirliklerini araştırmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; Merkezin amacına uygun faaliyet gösteren

kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak ilgili

alanda danışmanlık, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütmek.

e) Yüksek enerji fiziği ve ilgili alanlarda çalışan lisansüstü öğrencilere ve doktora son-

rası araştırmacılara yönelik eğitim programları ve çalıştaylar düzenlemek, bu tür etkinliklere

ev sahipliği yapmak.

f) Yüksek enerji fiziği ve ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası boyutta çeşitli toplantılar,

sergiler ve okullar düzenlemek, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak.

g) Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik, yüksek enerji fiziği araştırmalarının tanıtıl-

dığı etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak.

ğ) Yüksek enerji fiziği araştırmalarının önemi, topluma faydaları ve endüstriyel uygu-

lamaları hakkında kamusal alanlarda halka açık bilgilendirme etkinlikleri ve sergiler düzenle-

mek, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak.

h) Yüksek enerji fiziği ve ilgili alanlarda çalışan genç araştırmacıların bireysel yetkin-

liklerini geliştirmek amacıyla eğitim, tartışma ve bilgi veya deneyim paylaşımı için ortam sağ-

lamak.

ı) Elektrik, elektronik, haberleşme, makine, mekatronik, kontrol, bilgisayar ve benzeri

mühendislik alanlarının yüksek enerji fiziği araştırmaları çerçevesindeki önemi ve bu araştır-

maların ilgili mühendislik alanlarındaki gelişmelere etkisi hakkında bu alanlardaki akademisyen

ve profesyonellerde farkındalık yaratacak etkileşimi sağlamak, ilgili mühendislik alanlarındaki

akademisyen ve profesyonellerle ortak projeler geliştirecek işbirliklerine zemin hazırlamak.

i) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.
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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, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan tam zamanlı

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan uzun süre görevi başında bulunmadığı veya bulunamayacağı

hallerde aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere tam za-

manlı öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlen-

dirilebilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi

kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür

Yardımcısı, Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezin yönetim ve temsiline ilişkin işleri

yapar ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdür, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini

Rektöre önerebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve mevzuata uygun

bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

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

toplantılara başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kabul edilen faaliyet raporlarını

Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve

uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve varsa Müdür Yardımcısı ile diğer üç üye-

den oluşur. Diğer üyeler, Üniversite bünyesinde Merkezin faaliyet alanlarında veya disiplin-

lerarası çalışmaları güçlendirecek alanlarda çalışmalar yürüten tam zamanlı öğretim üyeleri

arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar

görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi ta-

mamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her öğretim yılında en az iki defa, üye

tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla

alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı

oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

c) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma ve araştırma grupları kurmak ve bunların

görevlerini düzenlemek.

ç) Faaliyet raporlarını kabul etmek.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Akademik Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 10/12/2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araş-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; evrensel ölçüde benimsenmiş olan bilimsel standart-

ların yaygınlık ve derinlik kazanmalarını teminen, öncelikle Türkiye’de olmak üzere, günümüz
dünyasında yükseköğretimin akademik, ekonomik, siyasal, hukuki ve kültürel boyutları üzerine
bilimsel araştırma, eğitim ve uygulama çalışmaları yürütmek ve yükseköğretim meselelerine
yönelik strateji ve politika önerileri oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amacı ile ilgili konularda araştırma ve incelemeler yapmak ve yaptırmak,

bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek, Türkçe ve
yabancı dillerde yayın yapmak.

b) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya
bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

c) Projeler, eğitim programları ve ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.
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ç) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin amacıyla ilgili konu-
larda çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek.

d) Müfredat geliştirme, ders tasarımı ve ders izlencelerinde mükemmeliyet çalışmala-
rına destek vermek.

e) Akademik performans sistemleri geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek.
f) Yükseköğretim alanındaki konularda lisansüstü çalışmaları teşvik etmek ve Üniver-

sitenin enstitü ve merkezleri ile iş birliği yapmak.
g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel sektör

ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.
ğ) Merkezin amacı ile ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yürütmek ve bunları yay-

gınlaştırmak amacıyla bir internet sitesi oluşturmak.
h) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde ilgili mevzuat

hükümleri kapsamında yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.
ı) Yükseköğretim konularında bir uzmanlık kütüphanesi oluşturmak.
i) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşebil-

mesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak.
j) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer 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.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan tam zamanlı

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan uzun süre görevi başında bulunmadığı veya bulunamayacağı
hallerde aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere tam za-
manlı öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlen-
dirilebilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi
kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür
Yardımcısı, Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezin yönetim ve temsiline ilişkin işleri
yapar ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdür, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini
Rektöre önerebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarının Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve mevzuata uygun

bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek.
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
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e) Faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kabul edilen faaliyet raporlarını
Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-
çerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve
uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve varsa Müdür Yardımcısı ile diğer üç üye-

den oluşur. Diğer üyeler, Üniversite bünyesinde Merkezin faaliyet alanlarında veya disiplin-
lerarası çalışmaları güçlendirecek alanlarda çalışmalar yürüten tam zamanlı öğretim üyeleri
arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar
görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her öğretim yılında en az iki defa, üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla
alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.
c) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma ve araştırma grupları kurmak ve bunların

görevlerini düzenlemek.
ç) Faaliyet raporlarını kabul etmek.
d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Akademik Kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 9/3/2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstan-

bul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetme-
liği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO: 2018/179            KARAR NO: 2021/17 

 
 1165 

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

 
 1172 
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Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1160 

—— • —— 
Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1185 

—— • —— 
Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1186 
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Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1013 

—— • —— 
Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1127 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Destek Kıtları Grup 

Komutanlığı ihtiyacı 2 kalem kırtasiye malzemesi, Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi ve ihtiyaç 

sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihtiyaç sahibi kurumca 

gösterilecek yere teslim edilmek kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dökümanı sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler 07.02.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

5) Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

6) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

 1187/1-1 
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HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
1. İdarenin: 
a) Adresi  : Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl 

Meydanı No:121/A 35220 Alsancak- Konak/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 02328304931 / 02324631622 
c) Elektronik Posta Adresi  : tcddihale35@gmail.com 
2. İhale konusu işin niteliği,  
türü ve miktarı adı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Bulunan 18.400 

Adet Hurda Beton Traversin Kapalı Zarf Yöntemi İle 
Satışı Yapılması İşi.  

3. İhalenin: 
a) Yapılacağı Yer  : TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü 
b) Tarih ve Saati  : 15.02.2022 - 14:00 
4. Şartnameler TCDD İzmir 3.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosundan KDV 

Dahil 200,00.- TL bedel mukabilinde temin edilebilir. İstenilen belgeler şartnamede belirtilmiştir. 
Kısmi teklif verilemez. 

5. Tekliflerle birlikte teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6. TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte 

serbesttir. 
7. Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 

4735 sayılı Kanunlara ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN 

HURDA BETON TRAVERSLER 
33 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkası 
Biçerova 17.000 adet 
Menemen 800 adet 
Çobanisa 600 adet 
TOPLAM 18.400 Adet 

 1082/1-1 
—— • —— 

AÇIK ARTIRMALI DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI ELEKTRONİK İHALESİ YAPILACAKTIR 
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü İvrindi Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı: 2886 
İşletme Müdürlüğümüz tarafından 04 / 02 / 2022 Cuma  Günü saat  11.00 da 

https://esatis.ogm.gov.tr/ adresi üzerinden Açık Artırmalı Dikili Ağaç Satışı Elektronik ihalesi 
düzenlenecektir. İhale öncesi bilgi cetvellerine https://esatis.ogm.gov.tr/ ve 
https://www.ogm.gov.tr/ adreslerinden ulaşabilmektedir. 

 992/2-2 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Sakarya İli Adapazarı Belediye Başkanlığından: 
1-İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait, Serdivan İlçesi, Aşağıdere 

Mahallesi, 1164 parsel nolu 1.520,00m² yüzölçümlü taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait, 
Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 1528 Ada, 59 parsel nolu 146,90m² yüzölçümlü taşınmaz, 
Mülkiyeti Belediyemize ait, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 1528 Ada, 149 parsel nolu 
232,71m² yüzölçümlü taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 
2238 Ada, 1 parsel nolu 2.578,41m² yüzölçümlü taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait, Serdivan 
İlçesi, Aşağıdere Mahallesi, 2328 parsel nolu 1.402,00m² yüzölçümlü taşınmaz, Mülkiyeti 
Belediyemize ait, Serdivan İlçesi, Aşağıdere Mahallesi, 2364 parsel nolu 100,00m² yüzölçümlü 
taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait, Serdivan İlçesi, Aşağıdere Mahallesi, 2365 parsel nolu 
4,00m² yüzölçümlü taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait, Serdivan İlçesi, Aşağıdere Mahallesi, 
2366 parsel nolu 1,00m² yüzölçümlü taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait, Serdivan İlçesi, 
Aşağıdere Mahallesi, 2369 parsel nolu 119,00m² yüzölçümlü taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize 
ait, Serdivan İlçesi, Aşağıdere Mahallesi, 2380 parsel nolu 326,00m² yüzölçümlü taşınmaz, 
Mülkiyeti Belediyemize ait, Serdivan İlçesi, Aşağıdere Mahallesi, 2398 parsel nolu 137,00m² 
yüzölçümlü taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait, Serdivan İlçesi, Aşağıdere Mahallesi, 2399 
parsel nolu 127,00m² yüzölçümlü taşınmaz, , Mülkiyeti Belediyemize ait, Serdivan İlçesi, 
Aşağıdere Mahallesi  2437 parsel nolu 3264,00m² yüzölçümlü taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize 
ait, Serdivan İlçesi, Aşağıdere Mahallesi, 2403 parsel nolu 38,00m² yüzölçümlü taşınmaz, 
Mülkiyeti Belediyemize ait, Serdivan İlçesi, Aşağıdere Mahallesi, 2430 parsel nolu 186,00m²  
yüzölçümlü taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait  Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 17393 
parsel nolu 509,28m² yüzölçümlü taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait, Serdivan İlçesi, Serdivan 
Mahallesi, 17400 parsel nolu 186,52m² yüzölçümlü taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait, 
Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 17405 parsel nolu 319,76m² yüzölçümlü taşınmaz, Mülkiyeti 
Belediyemize ait, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 17422 parsel nolu 485,82m² yüzölçümlü 
taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 17468 parsel nolu 
338,69m² yüzölçümlü taşınmaz olmak üzere 20 adet taşınmazın  ihale suretiyle satılması işidir. 

2-İHALE USULÜ: 20 adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
45’inci maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satılacaktır. 

3-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: 
20  adet taşınmazın satış  işi ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 
Açık Arttırma Usulü ile 18/02/2022 Cuma günü saat 14:30’da Adapazarı Belediyesi Meclis 
Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartname ve ekleri Adapazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünün 114 Nolu İhale Biriminden istekliler tarafından temin edilebilir. 

4-İHALENİN NEREDE VE HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: 20 Adet 
taşınmazın satış ihalesi 18/02/2022 Cuma günü saat 14:30’da Adapazarı Belediyesi Meclis 
Salonunda yapılacaktır 

5-ŞARTNAME BEDELİ: Satış ihalesi için şartname bedeli 500,00TL’dir. 
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6-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT: İhaleye katılmak isteyenler geçici 
teminatlarını ihale gününden bir gün önce saat 17:30’a Adapazarı Belediyesi veznelerine 
yatırmaları gerekmektedir. Ödemeler dosyasında mevcut şartnamede yazılı hükümler dahilinde 
yapılacaktır. 

Her bir satış ihalesi için ayrı ayrı istenilen belgeler, 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun 
olarak hazırlanarak 17/02/2022 Perşembe günü saat 17:30’a kadar Adapazarı Belediyesi Yazı 
İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

 
İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL 

İMAR 
DURUMU 

YÜZÖLÇÜMÜ 
MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 
TEMİNAT  
BEDELİ 

1 SERDİVAN AŞAĞIDERE 
 

1164 
PLANSIZ 

ALAN 
1520,00 912.000,00 TL 27.360,00 TL 

2 SERDİVAN SERDİVAN 1528 59 
TİCARET 

ALANI 
146,9 976.885,00 TL 29.306,55 TL 

3 SERDİVAN SERDİVAN 1528 149 
TİCARET 

ALANI 
232,71 1.512.615,00 TL 45.378,45 TL 

4 SERDİVAN SERDİVAN 2238 1 
KONUT 
ALANI 

2578,41 4.125.456,00 TL 123.763,68 TL 

5 SERDİVAN AŞAĞIDERE 
 

2328 
PLANSIZ 

ALAN 
1402,00 981.400,00 TL 29.442,00 TL 

6 SERDİVAN AŞAĞIDERE 
 

2364 
PLANSIZ 

ALAN 
100,00 60.000,00 TL 1.800,00 TL 

7 SERDİVAN AŞAĞIDERE 
 

2365 
PLANSIZ 

ALAN 
4,00 1.400,00 TL 42,00 TL 

8 SERDİVAN AŞAĞIDERE 
 

2366 
PLANSIZ 

ALAN 
1,00 350,00 TL 10,50 TL 

9 SERDİVAN AŞAĞIDERE 
 

2369 
PLANSIZ 

ALAN 
119,00 71.400,00 TL 2.142,00 TL 

10 SERDİVAN AŞAĞIDERE 
 

2380 
PLANSIZ 

ALAN 
326,00 163.000,00 TL 4.890,00 TL 

11 SERDİVAN AŞAĞIDERE 
 

2398 
PLANSIZ 

ALAN 
137,00 54.800,00 TL 1.644,00 TL 

12 SERDİVAN AŞAĞIDERE 
 

2399 
PLANSIZ 

ALAN 
127,00 50.800,00 TL 1.524,00 TL 

13 SERDİVAN AŞAĞIDERE 
 

2437 
PLANSIZ 

ALAN 
3264,00 1.224.000,00 TL 36.720,00 TL 

14 SERDİVAN AŞAĞIDERE 
 

2403 
PLANSIZ 

ALAN 
38,00 15.200,00 TL 456,00 TL 

15 SERDİVAN AŞAĞIDERE 
 

2430 
PLANSIZ 

ALAN 
186,00 69.750,00 TL 2.092,50 TL 
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16 SERDİVAN SERDİVAN 
 

17393 
KONUT 
ALANI 

509,28 509.280,00 TL 15.278,40 TL 

17 SERDİVAN SERDİVAN 
 

17400 
KONUT 

ALANI 
186,52 111.912,00 TL 3.357,36 TL 

18 SERDİVAN SERDİVAN 
 

17405 
KONUT 
ALANI 

319,76 351.736,00 TL 10.552,08 TL 

19 SERDİVAN SERDİVAN 
 

17422 
KONUT 

ALANI 
485,82 582.984,00 TL 17.489,50 TL 

20 SERDİVAN SERDİVAN 
 

17468 
KONUT 
ALANI 

338,69 355.624,50 TL 10.668,74 TL 

7-İSTENİLEN BELGELER: 
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 
-GERÇEK KİŞİLERDEN:  
a. Nüfus Cüzdan Sureti, 
b. Nüfus kayıt örneği (İkametgah belgesi), 
c. Geçici teminatı yatırdığına dair belge, 
d. Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü, 
e. Şartname alındı makbuzu, 
f. Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Gelir Biriminden) 
-TÜZEL KİŞİLERDEN:  
a. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler 

Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare 
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapılmış olduğu yıl 
içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

b. Şirketlerden Noter tasdikli imza sirküleri, 
c. Vakıflardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, 
d. Derneklerden ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri ile dernek 
tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

e. Geçici teminatı yatırdığına dair belge, 
f. Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü, 
g. Şartname alındı makbuzu, 
h. Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Gelir Biriminden) 
* İhale dosyasına www.adapazari.bel.tr adresinde bulunan İhale Rehberi linkinden 

ulaşılabilir.    
İlan olunur. 
 1081/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere Sürekli İşçi alımı yapılacaktır. 

Talebimiz Türkiye İş Kurumu iş ilanlarında 31.01.2022 tarihinde yayımlanacaktır.  

İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) 

üzerinden 31.01.2022 - 04.02.2022 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. İşe alım 

sürecinde gerekli bilgilendirmeler Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında 

(http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır. 

HİZMET TÜRÜ 
İKAMET 

YERİ 

ÖĞRENİM 

DURUMU 

YAŞ 

ARALIĞI 

KİŞİ 

SAYISI 
YÖNTEM 

Isıtma ve Sıhhi 

Tesisatçı 
Sakarya Meslek Lisesi 18 - 30 1 

KURA VE SÖZLÜ 

SINAV 

İnşaat İşçisi Sakarya 
İlkokul ve 

Ortaokul 
18 - 35 1 

KURA VE SÖZLÜ 

SINAV 

BAŞVURU ŞARTLARI 

ARANILAN 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. 

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

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

casusluk, 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 mahkum olmamak. 

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. 

5. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak. 

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

alıyor olmamak. 

7. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini 

devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile 

belgelendirmek. 

8. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her 

aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca 

görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
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9. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi 

uygulanacaktır. 

10. Sınava Müracaat edebilmek için ilanın açıldığı ilde ikamet ediyor olmak. 

11. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. 

ARANAN NİTELİKLER - Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 

Mesai saatleri içerisinde her türlü klima montaj-bakım-tamir,  her türlü kazan montaj-

bakım-tamir, iklimlendirme (ısıtma-soğutma) otomasyon işlemleri, chiller montaj-bakım-tamir,  

ve sıhhi tesisat temizsu-pissu hat döşeme işleri montaj test ve bakım işleri yapılacaktır. Meslek 

liselerinin Isıtma - Havalandırma, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, 

İklimlendirme Sistemleri, İklimlendirme ve Soğutma, Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Merkezi 

İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat - Isıtma, Sıhhi Tesisat ve 

Kalorifer, Sıhhi Tesisat (Isıtma - Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, 

Soğutma Sistemleri, Soğutma ve Havalandırma, Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi, 

Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz) Tesisat 

Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat 

Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke 

Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat 

Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır. Gaz yakıcı cihazlar 

eğitimi almış olmak. (Söz konusu personelin ısıtma tesisatlarımızın bakımı ve onarımı işlerimizde 

de faydalanabilmek amacı ile niteliklere de sahip olması talep edilmiştir.) B Sınıfı ehliyet sahibi 

olmak. (Üniversitemiz bünyesinde yer alan kampüs alanı dışında, şehir merkezi ve ilçelerimizdeki 

fakülte ve meslek yüksekokullarına ait binalardaki arızalara müdahale edebilmek için söz konusu 

binalara ulaşımı amacı ile asgari araç kullanabilme ehliyetine sahip olması talep edilmiştir.) SRC-

4 belgesine sahip olmak. (Üniversitemiz bünyesinde yer alan kampüs alanı dışında, şehir merkezi 

ve ilçelerimizdeki fakülte ve meslek yüksekokullarına ait binalardaki arızalara müdahale 

esnasında bazı ünite, makine ve teçhizatın nakli ve taşıma işlerinin yapılabilmesi için bu 

taşımacılık ehliyetine sahip olması talep edilmiştir.) Sıhhi tesisatçı olarak alanında en az beş yıl 

deneyimli olmak ve SGK hizmet dökümü ile belgelemek. 

ARANAN NİTELİKLER - İnşaat İşçisi 

Mesai saatleri içerisinde   kazma-kırma-taşıma işleri,   fayans tamir tadilat işleri, duvar 

örme,  kaba-alçı sıva, boya, izolasyon, bordür-parke kaldırma ve yeniden döşeme, harç yapılması, 

kalıp kurma, beton serme ve perdah, vb. inşaat iş ve imalat kalemleri yapılacaktır. İnşaat İşçisi 

olarak alanında en az üç yıl deneyimli olmak ve SGK hizmet dökümü ile belgelemek. Lise ve üstü 

mezuniyeti olanların başvurusu kabul edilmeyecektir.  
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ÇALIŞMA YERİ 

1- Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü  

KURA İŞLEMLERİ 

1-Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru 

sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı 

kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.  

Kura İşlemleri noter huzurunda 10.02.2022 tarihinde saat 10.00’da Sakarya Üniversitesi 

Rektörlük Binasında bulunan İletişim Koordinatörlüğü sunum salonunda yapılacaktır. Yapılan 

kura çekimi https://www.youtube.com/user/HaberSau adresinden canlı olarak yayınlanacaktır. 

COVİD-19 tedbirleri kapsamında adaylar kura çekilişine kabul edilmeyecektir. 

2-Kura sonucu belirlenen adaylar, Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında 

(http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde kurayı takip eden üç iş günü içerisinde 

yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır. 

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 

1-Belirlenen sayının 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü 

sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, 

tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında 

(http://www.sakarya.edu.tr/)  kadro ilanları bölümünde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. 

2- Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve 

belge teslim tarihi Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro 

ilanları bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır. 

3- Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik 

belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır. 

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ 

1- Sözlü/uygulamalı sınav, adayların işgal edecekleri meslek pozisyonlarında ifa 

edecekleri görevlerle ilgili konular ve eğitim düzeylerine uygun şekilde genel kültür alanından 

yapılacaktır. 

2- Yapılan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Sakarya 

Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde 

yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır. 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 iş günü içerisinde sınav 

kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde 

değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile 

bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, telefonu, adresi ve imzası olmayan dilekçeler, faks 

ile yapılan itirazlar ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 
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GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 

1- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Sakarya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

Sürekli İşçi Şube Müdürlüğü tarafından istenilecek belgeler ile web sayfasında duyurulacak 

tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

2- 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. 

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. 

Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

 1073/1-1 

—— • —— 
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 
ADET 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Dermatoloji Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 

fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 

dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-

İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.   

 1092/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden: 
MESLEKÎ EĞİTİM KURULU 

32. TOPLANTISI KARARLARI 
Toplantı No : 32 
Yer   : MEB Ahi Evran Toplantı Salonu/Webinar 
Tarih    : 13.01.2022 Perşembe 
Saat   : 14:00 
3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamında, 13.11.2018 tarih ve 19863661-20-

E.21706019 sayılı Makam Oluru ile oluşturulan Meslekî Eğitim Kurulu; gündeminde bulunan 
konuları görüşmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte Millî Eğitim Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Sadri ŞENSOY’un başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararlar oy birliği ile 
alınmıştır. 

KARARLAR 

32/1 : 

3308 sayılı Kanuna göre mesleki eğitim merkezi programları kapsamında;  
 
Kapsama alınan, kapsamdan çıkarılan, alan/dal adı değişen, alan ile ilişkilendirilen 
ve ayrılan/birleşen (Ek-2) listede bulunan meslek alan ve dallarının, güncellenen 
(Ek-1) listeye göre kurul kararlarının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 
uygulanması, 
Sorumlu kurum: MEB  

32/2 : 

3308 sayılı Kanuna göre;  
a) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında uygulanacak olan 

alan/dallara ait değişikliklerin Milli Eğitim Bakanlığı Makam onayı ile 
yapılması, 

b) Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla çerçeve öğretim programı kabul edilen 
alan/dallara ait listenin Resmi Gazete’de yayımlanması, 

c) Resmi Gazetede yayımlanma tarihinin ilgili alan/dalın Kanun kapsamına 
alınma tarihi olarak kabul edilmesi, 

 
Sorumlu kurum: MEB  

32/3 : 

Webinar şeklinde yapılan Kurula ait toplantı tutanağının üyelere yüz yüze 
imzalattırılması. 
 
Sorumlu kurum: MEB 

 
 13.01.2022  

 

BAŞKAN 
Sadri ŞENSOY 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı 

 

ÜYE 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Onur VAROĞLU 
Daire Başkanı 

ÜYE 
Sağlık Bakanlığı 
Gülsen BUDAK 

TOPAKTAŞ 
Dairesi Başkanı 

 

ÜYE 
Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı 
Ahmet Abdullah SEZEN 

Dairesi Başkan V. 

ÜYE 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 
Deniz ERSÖZ 

Genel Müdür Yrd. 

ÜYE 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 
Abdüssamed KARADAVUT 

Daire Başkanı 

ÜYE 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Nevzat VURAL 
Genel Müdür V. 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 31 Ocak 2022 – Sayı : 31736 

ÜYE 
Tarım ve Orman Bakanlığı 

Murat TOY 
Dairesi Başkan V. 

ÜYE 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
Ümit EK 

Daire Başkanı 

ÜYE 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Erdem Mehmet KURT 

Daire Başkanı 

ÜYE 
Türkiye İş Kurumu 

Volkan ÖZ 
Daire Başkanı 

ÜYE 
Meslekî ve Teknik Eğitim 

Genel Müdürlüğü 
Nazan ŞENER 
Genel Müdür 

ÜYE 
Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü 
Sabahattin DÜLGER 

Genel Müdür 

ÜYE 
Mesleki Yeterlilik Kurumu 

Adem Ceylan 
Kurum Başkanı 

ÜYE 
Sosyal Güvenlik Kurumu 

Savaş ALIÇ 
Genel Müdür 

ÜYE 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 

Konfederasyonu 
Çetin DEMİRKAZIK 
Genel Sekreter Vekili 

ÜYE 
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği 
Hasan Çağlayan DÜNDAR 

Dairesi Başkanı 

ÜYE 
Türkiye İşveren Sendikaları 

Konfederasyonu 
Özgecan ZENGİN 

Eğitim Birimi 
Uzman 

ÜYE 
Türkiye İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu 
Büşra ÖZKAN BEKTAŞ 

Eğitim Uzman 
 

ÜYE 
Yükseköğretim Kurulu 

Sibel İRKEY 
Dairesi Başkanı 

  

 
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

32. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Göre 
Mesleki Eğitim Programı Uygulanan Alan ve Dal Listesi 

(Ek-1) 
Alan Sıra 

No Dal Sıra No Alan ve Dal 

1 

AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 
1 Ayakkabı Modelistliği 
2 Ayakkabı Üretimi  
3 Saraciye Modelistliği 
4 Saraciye Üretimi 

2 
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

5 Bilgisayar Teknik Servisi 
6 Yazılım Geliştirme 

3 BÜRO YÖNETİMİ 
7 Yönetici Sekreterliği 

4 DENİZCİLİK 
8 Balıkçılık ve Su Ürünleri 

5 

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ 
9 Dekoratif El Sanatları 

10 Dekoratif Ev Tekstili 
11 El Dokuma 
12 El ve Makine Nakışı 
13 Halı Desinatörlüğü 
14 Sanayi Nakışı 
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6 

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 
15 Asansör Sistemleri 
16 Bobinaj 
17 Büro Makineleri Teknik Servisi 
18 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 
19 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi 
20 Endüstriyel Bakım Onarım 
21 Görüntü ve Ses Sistemleri  
22 Güvenlik Sistemleri 
23 Haberleşme Sistemleri 
24 Yüksek Gerilim Sistemleri 

7 
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ 

25 Endüstriyel Kontrol 

8 

GEMİ YAPIMI 
26 Gemi Donatımı 
27 Gemi İnşa 
28 Kompozit Tekne İmalatı 
29 Yat İnşa 

9 

GIDA TEKNOLOJİSİ 
30 Bitkisel Yağ Üretim 
31 Çay İşleme 
32 Endüstriyel Et İşleme 
33 Hububat İşleme 
34 Sebze ve Meyve İşleme 
35 Su Ürünleri İşleme 
36 Süt İşleme 
37 Şekerleme ve Çikolata Üretim 
38 Zeytin İşleme 

10 

GRAFİK VE FOTOĞRAF 
39 Animasyon 
40 Fotoğraf 
41 Grafik 

11 

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ 
42 Cilt Bakımı ve Makyaj 
43 Erkek Kuaförü 
44 Kadın Kuaförü 

12 
HARİTA-TAPU-KADASTRO 

45 Harita Kadastro 

13 

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI 
46 Arıcılık 
47 Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 
48 Ev ve Süs Hayvanları 
49 Evcil Hayvan Kuaförlüğü 
50 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 
51 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 
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14 

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 
52 Ahşap Yapı Sistemleri 
53 Betonarme Kalıp ve Donatı Sistemleri 
54 Yapı Duvar ve Sıva Sistemleri 
55 Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi 
56 Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama 
57 Çatı Sistemleri 
58 Çelik Yapı Teknik Ressamlığı 
59 İç Mekân Teknik Ressamlığı 
60 Mimari Restorasyon 
61 Mimari Yapı Teknik Ressamlığı 
62 Statik Yapı Teknik Ressamlığı 
63 Yapı Dekorasyonu 
64 Yapı Yalıtımı 
65 Yapı Yüzey Kaplama 

15 

KİMYA TEKNOLOJİSİ 
66 Boya Üretimi ve Kontrolü 
67 Çimento ve Yapı Kimyasalları Üretimi 
68 Deri İşleme 
69 Kağıt Üretimi 
70 Temizlik, Kozmetik ve Parfümeri Ürünleri Üretimi 

16 

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ 
71 Halı Temizleme ve Bakım 
72 Kuru Temizleme 
73 Kat Hizmetleri 
74 Operasyon 
75 Ön Büro 
76 Rezervasyon 

17 

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ 
77 Değerli ve Yarı Değerli Taş İşlemeciliği 
78 Takı İmalatı 
79 Vitrin Kuyumculuğu 

18 

MAKİNE TEKNOLOJİSİ 
80 Anahtarcılık ve Çilingirlik 
81 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 
82 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 
83 Bilgisayarlı Makine İmalatı 
84 Değirmencilik 
85 Endüstriyel Kalıp 
86 Makine Bakım Onarım 
87 Mermer İşleme 
88 Saat Tamirciliği 
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19 

MATBAA TEKNOLOJİSİ 
89 Baskı Öncesi 
90 Baskı Sonrası  
91 Dijital Baskı 
92 Flekso Baskı 
93 Ofset Baskı 
94 Serigrafi Baskı 
95 Tampon Baskı 
96 Tifdruk Baskı 

20 

METAL TEKNOLOJİSİ 
97 Avizecilik 
98 Çelik Konstrüksiyon 
99 Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) 

100 Isıl İşlem 
101 Karosercilik 
102 Kaynakçılık 
103 Metal Doğrama 
104 Metal Levha İşlemeciliği 
105 Metal Yüzey Boyama 
106 Sac İşleri 

21 
METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ 

107 Döküm 
108 İzabe 

22 

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 
109 Ahşap Doğrama Teknolojisi 
110 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi 
111 Mobilya İskeleti ve Döşemesi 
112 Mobilya Süsleme Sanatları 
113 Oto Döşemeciliği 

23 

MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ  
114 Deri Giyim 
115 Erkek Terziliği 
116 Hazır Giyim Model Makineciliği 
117 İç Giyim Modelistliği 
118 Kadın Terziliği 
119 Kesim  
120 Modelistlik 

24 

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ 
121 Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı 
122 İş Makineleri 
123 Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı 
124 Motosiklet Tamirciliği 
125 Otomotiv Boya 
126 Otomotiv Elektrikçiliği 
127 Otomotiv Elektromekanik 
128 Otomotiv Gövde 
129 Otomotiv Mekanikerliği 
130 Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği 
131 Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik 
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25 
MUHASEBE VE FİNANSMAN 

132 Muhasebe 

26 

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI 
133 Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı 
134 Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı 
135 Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımı 
136 Yaylı Enstrüman Yapımı 

27 

PAZARLAMA VE PERAKENDE 
137 Emlak Komisyonculuğu  
138 Satış Elemanlığı 
139 Sigortacılık 

28 
PLASTİK TEKNOLOJİSİ 

140 Plastik İşleme 
141 Plastik Kalıp 

29 

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ 
142 Alçı Model Kalıp 
143 Çinicilik 
144 Dekoratif Cam 
145 Endüstriyel Cam 
146 Serbest Seramik Şekillendirme 
147 Sır Üstü Dekorlama 
148 Tornada Form Şekillendirme 

30 

TARIM 
149 Bağcılık 
150 Mantar Yetiştiriciliği 
151 Meyve Yetiştiriciliği 
152 Sebze Yetiştiriciliği 
153 Bahçıvanlık 
154 Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği 
155 Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği 
156 Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği 
157 Süs Bitkileri 
158 Seracılık 
159 Çay Yetiştiriciliği 
160 Orman Yetiştiriciliği 

31 

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 
161 Dokuma Operatörlüğü 
162 Dokusuz Yüzeyler 
163 Endüstriyel Çorap Örme 
164 Endüstriyel Düz Örme 
165 Endüstriyel Yuvarlak Örme 
166 İplik Üretim Teknolojisi 
167 Tekstil Baskı ve Desenciliği 
168 Tekstil Bitim İşlemleri (Apre) 
169 Tesktil Boyacılığı 
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32 

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME 
170 Gaz Tesisat Sistemleri 
171 Gaz Yakıcı Cihazlar ve Servis 
172 Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri 
173 Kazan Yakma ve Bakımı 
174 Su Arıtma Sistemleri 
175 Güneş Enerjisi ve Tesisat Sistemleri 
176 İklimlendirme Sistemleri 
177 Soğutma Sistemleri 

33 
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 

178 Lojistik 

34 

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 
179 Aşçılık 
180 Fırıncılık 
181 Kantin İşletmeciliği 
182 Kasaplık 
183 Pastacılık ve Tatlı Yapımı 
184 Servis 

 
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

32. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamında 
Mesleki Eğitim Programı Uygulamalarına Göre; Kapsama Alınan ve Adı Değişen Meslek Alan 

ve Dallarının Listesi 
(Ek-2) 

Alan 
Sıra 
No 

Dal 
Sıra 
No 

Güncellenen 
Alan ve Dal İsimleri 

Alan ve Dal Eski İsimleri Açıklama 

1 
DENİZCİLİK  Alan kapsama alındı 

1 Balıkçılık ve Su Ürünleri  Dal kapsama alındı 

2 
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ   

1 Yazılım Geliştirme  Dal kapsama alındı 
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4 
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Yapılan değişiklikler Kurul Kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe 

girecektir. 
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (2022) 

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek 
üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca, 2020 yılında yapılan 
Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil 
puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek 
puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, 
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 6 
(altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER); 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları 

taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret 
tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.) 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, 
(Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin 
hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), (Mesleki tecrübenin 
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 
4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli 
statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi 
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü 
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini 
belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı 
yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir, 

g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek, 
h) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 
hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

ı) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak, 

j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 
problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek, 
l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak, 

 



31 Ocak 2022 – Sayı : 31736 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 
B-ÖZEL ŞARTLAR; 
BİLGİSAYAR AĞLARI UZMANI (1 KİŞİ)  
Genel Nitelikler: 
• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu 

düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel 
sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya bilgisayar ağları yöneticisi (network 
admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek, 

• Yerel alan ağ (LAN), sanal yerel alan ağ (VLAN), geniş alan ağ (WAN), sanal özel ağ 
(VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve 
deneyim sahibi olmak, 

• Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime 
sahip olmak, 

• CISCO, Juniper ve HP Omurga, kenar ağ anahtarı ve router yönetimi konusunda bilgi ve 
deneyim sahibi olmak, 

• NAC (Network Access Control) sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
• Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen Wireshark yazılımı konusunda ileri 

seviyede bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda, sertifikasyon hazırlık 

çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk 
yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak, 

• Olay ve vaka yönetimi süreçlerinde rol almaya yatkın olmak, 
• Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine 

sahip olmak. 
Tercih Sebepleri: 
• CCNP (Cisco Certified Network Professional), FSCA (Forescout Certified Administrator) 

veya JNCIA (Juniper Networks Certified Associate) sertifikalarından en az birine sahip olmak, 
• Felaket Kurtarma Merkezi kurulumu, yönetimi ve replikasyonları konusunda bilgi sahibi 

olmak. 
KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİ)  
Genel Nitelikler: 
• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu 

düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel 
sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını 
belgelemek, 

• WAF (Web Uygulama Güvenlik Duvarı) hakkında ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi 
olmak, 

• Penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemleri konusunda ileri 
seviyede bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

• SIEM ve log yönetimi konusunda ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
• Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında ileri düzeyde bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
• Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hâkim olmak, 
• Sunucu mimarileri, veri depolama, sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma 

ve bu teknolojilerin kullanıldığı sistemlerin güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak, 
• Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak, 
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• Virüs, Malware, Trojan, Spyware, Adware ve Worm gibi zararlılar hakkında 
derinlemesine bilgi sahibi olmak, 

• Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine 
sahip olmak. 

Tercih Sebepleri: 
• ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip 

olmak, 
• OSCP, GIAC Penetration tester (GPEN), CompTIA Security+, eCPPTv2 veya benzeri 

offensive security sertifikalarından birine sahip olmak, 
• CEH sertifikasına sahip olmak, 
• VMware sanallaştırma ürünlerinin güvenliği konusunda deneyimli olmak, 
• Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak, 
• Güvenlik operasyonları konseptlerine hâkim olmak. (perimeter defense, data loss 

preventation, kill chain analysis, risk assesment, security metrics gibi) 
.NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ)  
Genel Nitelikler: 
• .Net ortamlarında ileri seviye yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve bu 

alanda en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek, 
• C# yazılım diline çok iyi bilmek ve iyi derecede deneyim sahibi olmak,  
• ASP.NET MVC ile uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,  
• JQuery, Javascript, AJAX, HTML, CSS vb. Web teknolojilerine hâkim ve deneyimli 

olmak,  
• Web servisleri,SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakkında bilgi sahibi olmak,  
• WPF, MVVM ve Prism Framework konularında bilgi sahibi olmak, 
• ASP.NET Core MVC, ASP.NET Core Web API ile uygulama geliştirme konusunda 

bilgi sahibi olmak,  
• .Net Core ortamları hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM 

(Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak, 
• MSSQL veri tabanları ile entegre uygulama geliştirmiş olmak, Procedure ve Function 

konularına hâkim olmak, 
• Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyimli olmak, 
• Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında bilgi sahibi olmak,  
• Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT veya SVN) kullanmış olmak, 
• Visual Studio yazılım geliştirme programının kullanabiliyor olmak. 
Tercih Sebepleri: 
• RabbitMQ hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Redis hakkında bilgi sahibi olmak, 
• NPM hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak, 
• NodeJS hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak, 
• Microservisler hakkında bilgi sahibi olmak, 
• IIS ve Docker hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Visual Studio Code kullanımında deneyime sahip olmak, 
• Kendo UI of Telerik hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Angular, Vue.js ve React.js web teknolojilerinden en az birini bilmek, 
• Windows Servislerinin geliştirilmesi konusuna hâkim olmak, 
• Scrum ve Agile yöntemlerini bilmek, 
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İş Tanımı: 
• .Net/.Net Core teknolojileri kullanarak çok katmanlı ve web tabanlı yazılımlar 

geliştirmek,  
• .Net/.Net Core teknolojileri kullanarak Başkanlık ihtiyacı yazılımları geliştirmek, 
• Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,  
• Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak. 
JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ) 
Genel Nitelikler: 
• Çok İyi derecede Java ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve 

bu alanda en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek, 
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,  
• Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot, Spring 

MVC, Spring Data JPA veya benzerlerini kullanmış olmak,  
• MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,  
• Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,  
• Versiyon Kontrol Sistemlerini (GIT veya SVN) kullanmış olmak, 
• Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, 

Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,  
• JQuery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak, 
• Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,  
• Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM 

(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak, 
• Sonatype nexus, Jenkins hakkında deneyim sahibi olmak,  
• Container teknolojileri (Docker) ve kubernetes hakkında deneyim sahibi olmak. 
Tercih Sebepleri: 
• Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika 

sahibi olmak,  
• Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev 

almış olmak, 
• Redis, ElasticSearch, RabbitMQ gibi servis ve uygulamalarda deneyimli olmak, 
• İster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak. 
İş Tanımı: 
• Java teknolojileri kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,  
• Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,  
• Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak. 
KIDEMLİ JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ)  
Genel Nitelikler: 
• İleri derecede Java ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve bu 

alanda en az 8 (sekiz) yıl çalıştığını belgelemek, 
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularına hâkim olmak, 
• Java web çerçeveleri, Spring, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA, Spring 

Security veya benzerlerini kullanmış olmak,  
• JPA, Hibernate ve ORM araçlarında deneyim sahibi olmak, 
• Redis, RabbitMQ uygulamalarında deneyimli olmak, 
• Filebeat ve ELK stack deneyimi olmak, 
• MsSqlServer, SQL/TSQL ve veri tabanı tasarımı konusunda bilgili olmak, 
• Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
• Container teknolojileri (Docker) ve kubernetes hakkında deneyim sahibi olmak, 
• Versiyon kontrol araçları ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
• Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
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• Performans optimizasyon konusunda deneyimli olmak, 
• Agile proje yönetim süreçleri hakkında deneyimli olmak, 
• Java yazılım geliştirme ekiplerinde takım liderliği pozisyonunda çalışmış olmak,  
• Nesneye yönelik prensipler, tasarım desenleri, refactoring, clean code hakkında bilgi 

sahibi olmak, 
• Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama 

süreçlerini yönetme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,  
• Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi yüksek ve stresli 

koşullar altında doğru kararlar verebilen biri olmak. 
Tercih Sebepleri: 
• Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika 

sahibi olmak,  
• HTML, CSS, javascript, react teknolojilerinde deneyimli olmak, 
• Rancher kullanmış olmak, 
• Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev 

almış olmak, 
• İster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.  
İş Tanımı: 
• Java teknolojileri kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,  
• Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,  
• Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak, 
• Gerektiğinde takım liderliği pozisyonunda görev almak.  
SİSTEM UZMANI (1 KİŞİ)  
Genel Nitelikler: 
• En az 1000 (bin) aktif kullanıcıya sahip; Linux tabanlı sistemlerin ve sanallaştırma 

teknolojilerinin bulunduğu bir sistem merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış 
olduğunu belgelemek, 

• Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma 
ve sorun çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi olmak, 

• LDAP, DNS, DHCP, dosya paylaşımı, uzak masaüstü vb. Linux tabanlı 
ürün/servis/protokol hakkında kurulum, konfigürasyon, kümeleme, güncelleme ve sorun 
çözümleme bilgi ve deneyimine sahip olmak,  

• Linux tabanlı uygulama sunucuları (Tomcat, Apache, Nginx vb.) konusunda deneyimli 
olmak,  

• Kabuk programlama ile otomasyon komut dosyaları oluşturabilmek, 
• Container teknolojisine (ContainerD, Docker, Kubernetes vb) hâkim olmak, 
• Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip 

olmak, 
• Veri depolama, RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, 

bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek, 
• Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme 

konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,  
• Temel ağ bilgisine sahip olmak, 
• Veri Merkezi yönetimi konusunda deneyimli olmak, 
• İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak,  
• Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağ ve bilişim sistemi içerisinde 

kullanılan politikalar hakkında bilgi sahibi olmak. 
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Tercih Sebepleri: 
• Microsoft Windows tabanlı sunucu sistemlerinde deneyimli olmak,  
• Redis, ElasticSearch, RabbitMQ gibi servis ve uygulamalarda deneyimli olmak, 
• Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi 

olmak, 
• Veri tabanı sunucularının yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 
• E-posta servislerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede yönetici 

seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
II-İSTENİLEN BAŞVURU ŞEKLİ, BELGELER, YERİ VE TARİHİ 
İstenilen Belgeler 
a) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru 

Formu”, 
b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu 

çıktısı, aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça 
onaylanacaktır. Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı 
örneği) 

c) KPSSP3 sonuç belgesi, Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak 
değerlendirilecektir, 

d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı 
veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir 
belge. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl 
süreyle geçerlidir.) Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir, 

e) Detaylı özgeçmiş belgesi, 
f) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine dair belge, 
g) Çalışma sürelerini gösteren belgeler; Özel sektörde çalışanlar için SGK İşyeri Ünvan 

listesi, Hizmet Dökümü, Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, 
Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge, (Mesleki tecrübe 
sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki ve bilişim personeli olarak geçtiği 
belgelendirilen süreler dikkate alınacaktır.) 

h) Sahip olunan sertifikalar, 
ı) Sabıka kaydına dair yazılı beyan veya e-Devlet çıktısı. 
Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim 

edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir. 
Başvuru Şekli 
Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz 

olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda 
belirtilen belgelerle birlikte 31.01.2022 – 14.02.2022 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı 
Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresine şahsen veya 
son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. 

Son başvuru tarihi 14.02.2022 saat 17.00’dır. Postadaki gecikmeler veya diğer sebeplerle 
bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Adaylar tüm sınav duyurularını http://www.osym.gov.tr adresinden izleyeceklerdir. 
Ayrıca bildirim yapılmayacaktır. 

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2020 

yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi 
(%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya 
göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday 
sözlü sınava çağrılacaktır. 
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Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 
adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir. 

Giriş sınavı sözlü usulü ile 08.03.2022 tarihinde ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler 
Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün 
bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak 
kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihi bilgileri, http://sonuc.osym.gov.tr adresinden bildirilecektir. 

IV- DEĞERLENDİRME 
Sözlü sınavda adaylara başvurduğu kadro pozisyonuna uygun olarak aşağıda belirtilen 

konulardan teori ve uygulama soruları sorulacaktır. 
1- Yazılım Mühendisliği, 
2- Proje Yönetimi, 
3- Veri tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri, 
4- Programlama Dilleri (Java, C#, C++), 
5- Web tabanlı uygulama, 
6- Bilgisayar Ağları, 
7- Veri Güvenliği, 
8- İşletim Sistemleri, 
9- Sunucu Sistemleri ve sanallaştırma,  
10- Yazılım mimarisi, 
11- İş zekâsı süreçleri. 
12- Pozisyonla ilgili diğer konular, 
13-Uygulama (Komisyon, adaylardan başvurdukları kadro pozisyonu ile ilgili soruları 

uygulamalı olarak bilgisayar başında cevaplamalarını isteyecektir. Adaylar, kendilerinden 
beklenen nitelikleri karşılama derecelerine ve verdikleri cevapların ilgili sorulardan beklenilen en 
uygun çözüme yakınlığı derecesine göre değerlendirilecektir.)  

Sınav sonuçları, adaylara https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden bildirilecektir. 
SÖZLEŞME ÜCRETİ 
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Ocak-Temmuz 2022) 
tarihleri arası belirlenen brüt ücret 11.488,07.- TL)’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar 
dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan 
ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Pozisyon Sayı Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı 
Bilgisayar Ağları Uzmanı 1 2 katına kadar 
Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı 1 3 katına kadar 
.Net Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 2 katına kadar 
Java Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 3 katına kadar 
Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 4 katına kadar 
Sistem Uzmanı 1 2 katına kadar 

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya 
da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu 
durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.  

Önemli Not: Başkanlığımızda Bilişim Personeli statüsünde çalışanlar, görev yaptıkları 
süre içerisinde ÖSYM’nin yaptığı sınavlara aday olarak giremezler. 

İlan olunur. 
 1093/1-1 
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU 

BAŞVURU TARİHLERİ: 31.01.2022 – 28.02.2022 
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih 

ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli 
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda 
istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 14.03.2022 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 7(yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli 
alınacaktır. 

İş Tanımı Adet 
Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı 

Tavanı 
Çalışma Süresi 

Tecrübeli Yazılımcı 6 2,0 katına kadar Tam Zamanlı 
İş Analisti,Eğitim 

Dokümantasyon Destek 
Personeli 

1 2,0 katına kadar Tam Zamanlı 

ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) 
ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın 
KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz 
etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel 
şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar 
arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim 
personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında  kalan  dört  yıllık  eğitim  veren  fakültelerin  
mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve 
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını 
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak 
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 
aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek 
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır) 
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d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 
(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript 
belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı 
yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim 
kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir) 

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, 
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak, 
g) Süresi içinde başvurmak. 
ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 
Y1 – TECRÜBELİ YAZILIMCI   (6 Kişi – 2,0 Katına Kadar) 
1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir. 
2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır. 
3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında 

bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım 
prensipleri vs.) 

4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 
5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve 

geliştirme yapabilmelidir. 
6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır. 
7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır. 
8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır. 
9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans 

çalışması ile uygulamada  gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir. 
10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje 

geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır. 
11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 
12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır. 
13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir. 
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır. 
15. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır. 
16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir. 
3 –İŞ ANALİSTİ, EĞİTİM DOKÜMANTASYON DESTEK PERSONELİ (1 Kişi –2,0 

Katına Kadar) 
1. Çevik  prensiplerine adapte olarak yazılım geliştirme sürecinde görev almış olmalıdır. 
2. İş talepleri doğrultusunda iş süreçleri tasarımı, fonksiyonel ve teknik analiz yapmış 

olmalıdır. 
3. İş birimleri ve yazılım geliştirme ekipleri ile iş taleplerinin ve fonksiyonel 

gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonun sağlamış olmalıdır. 
4. Geliştirilen uygulamaların fonksiyonel testlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı kabul 

testlerinin koordine etmiş olmalıdır. 
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5. İş akışı süreçlerinde tecrübe sahibi olmalıdır ve UML diyagramlarla modelleme 
yapabilmelidir. 

6. Teknolojik gelişmeleri takip ederek yeni iş uygulamaları, yazılım geliştirme araçları ve 
yöntemleri hakkında kendini ve çalışma şeklini yenileyebilmelidir. 

7. Proje ile ilgili her türlü statü, risk ve değişiklikleri takip ederek ilgili raporlama ve 
bilgilendirmeleri gerçekleştirebilmelidir. 

8. Projelerin analizi, tasarımı ve test aşamalarının her birinde tecrübe sahibi olmalıdır. 
9. Proje yönetim standartları çerçevesinde gerekli proje dokümantasyonunu zamanında ve 

kaliteli olarak oluşturabilmelidir. 
10.İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir. 
11. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır. 
12.İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır. 
13.Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir. 
BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
Başvurular 31.01.2022 ile 28.02.2022 tarihleri arasında ubs.ikc.edu.tr:81/BilisimPersoneli 

Basvuru adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Son başvuru tarihi 28.02.2022 saat 
17:30’dur. Başvurulan pozisyona ait aranan şartlar için Başvuru İçin İstenilen Belgeler başlığında 
belirtilen belgeler başvuru sisteminde ilgili alanlara yüklenecektir. Başvuru için gerekli belgeler 
yüklendikten sonra “Başvuruyu Tamamla” butonunu kullanarak başvuru işlemi tamamlanacaktır. 
Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, faks veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun 
olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

Başvuru için İstenilen Belgeler  
1.Fotoğraflı Başvuru Formu 
2.Özgeçmiş 
3. Onaylı Mezuniyet Belgesi: e-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren mezuniyet 

belgesi veya Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. 
4. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler : e-Devlet üzerinden temin edilebilecek 

QR kodunu içeren SGK Hizmet Dökümü ya da kamu personeli için hizmet belgesi 
5. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler : Çalışma Belgesi (Özel sektör tecrübeliler 

için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge) 
6. En Az İki Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler : Yazılım dilinin açık olarak 

belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da 
yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi ya da sınav ile alınmış 
doğrulanabilir sertifika ya da doğrulanabilir katılım belgesi 

7.Varsa KPSS Sonuç Belgesi 
8.Varsa Yabancı Dil Belgesi 
9. Adli Sicil Belgesi : Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-Devlet 

çıktısı kabul edilmektedir. 
10. Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge : QR kodunu 

içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir. 
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BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak 
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’unun (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz 
etmeyen adayın yabancı dil puanı 0(sıfır) olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı 
aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla 
adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır. Sınava girecek adaylar 
03.03.2022 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya 
tebligat yapılmayacaktır. 

SINAV KONULARI,  SINAV TARİHİ VE YERİ 
Sınav soruları başvurduğu pozisyonun özel şartlarında belirtilen tüm konuları 

kapsayacaktır. 
Yazılı sınav 14.03.2022 tarihinde saat 13:30’da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde 

(Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No: 33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller 
Yüksekokulu Binası 1. Kat) yapılacaktır. 

SINAV ŞEKLİ 
Yapılacak sınavlar yazılı olarak yapılacaktır. 
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların 

Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai 
başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak 
değerlendirilecektir. 

SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar, 16.03.2022 tarihinde personel.ikcu.edu.tr 

sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında 
belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında 
sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

DİĞER HUSUSLAR 
Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da 

belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum 
ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. 

İlan olunur. 
 1197/1-1 
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) 
fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak 
suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır. 

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor 

olmak. 
• 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak 

olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 
• 2020 KPSS sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için 

KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puanına sahip olmak. 
• Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak. 
2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

İlan Yayım Tarihi 31 Ocak 2022 

Başvuru Başlangıç Tarihi 31 Ocak 2022 

Son Başvuru Tarihi 14 Şubat 2022 (Mesai Bitimi) 

İlan Sonuç Tarihi 18 Şubat 2022 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://ilan.subu.edu.tr veya 
https://personel.subu.edu.tr/ 

• Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri 
Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 

gündür. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde 
birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz 
sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik 
belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (e-posta ile başvuru kabul 
edilmeyecektir). Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Üniversitemiz sınav 
takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal 
edebilir. İlan süreci ile ilgili tüm duyurular https://ilan.subu.edu.tr – https://personel.subu.edu.tr 
adreslerinden yapılacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat 
mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER 
ÜNİVERSİTESİ ESENTEPE KAMPÜSÜ T2 BLOK REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL 
DAİRE BAŞKANLIĞI ESENTEPE / SAKARYA” adresine evraklarını gönderecektir. Başvuru 
süreciyle ilgili irtibat bilgileri: 0 (264) 616 01 34 - 0 (264) 616 01 43 

3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler; 
• Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Dilekçesi, (https://personel.subu.edu.tr adresinden temin 

edilecektir.) 
• Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://personel.subu.edu.tr adresinden temin 

edilecektir.) 
• 2020 KPSS Sonuç Belgesi, 
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• 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.) 
• Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul 

edilir.) 
• Tecrübe istenilen pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel 

kuruluşlardan başvuru tarihleri (31/01/2022 – 14/02/2022 ) içerisinde alınmış iş deneyim belgesi 
(Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan 
belgeler kabul edilecektir.) 

• Çalıştığı kurumdan ıslak imzalı belge alan kişiler çalıştıkları süreyi SGK Hizmet 
dökümü ile belgelendirmek zorundadır. 

• Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti, 
• Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul 

edilir.) 
• Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul 

edilir.) 
• Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler 

kabul edilir.) 
• Destek personeli SP2022-11 ve SP2022-12 ilanları için en az B sınıfı sürücü belgesi, 
4. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER 

İLAN NO 
ÖĞRENİM 
DURUMU 

UNVANI ADET PUAN TÜRÜ ARANILAN ŞARTLAR 

SP2022-1 Lisans Mühendis 1 
KPSS P3 
(En az 60 

Puan) 

- Yükseköğretim kurumlarının Yazılım Mühendisliği 
bölümünden lisans mezun olmak. 
- Yazılım alanında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip 
olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 
- Cinsiyeti Kadın / Erkek olmak, 
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 
doldurmamış olmak. 
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 
bulunabilecektir.) 
- Üniversitemizin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında 
çalıştırılacaktır. 

SP2022-2 Lisans Mühendis 1 
KPSS P3 
(En az 60 

Puan) 

- Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği 
bölümünden lisans mezun olmak. 
- C# Asp.net yazılım dilleri ile proje yaptığını 
belgelendirmek. 
- Cinsiyeti Kadın / Erkek olmak, 
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 
doldurmamış olmak. 
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 
bulunabilecektir.) 
- Üniversitemizin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında 
çalıştırılacaktır. 
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SP2022-3 Lisans 
Büro 

Personeli 
1 

KPSS P3 

(En az 60 

Puan) 

- Yükseköğretim kurumlarının Maliye veya Kamu 

Yönetimi bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu 

olmak. 

- Muhasebe alanında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip 

olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 

- Cinsiyeti Kadın / Erkek olmak, 

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak. 

(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 

bulunabilecektir.) 

- Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde 

çalıştırılacaktır. 

SP2022-4 Lisans 
Büro 

Personeli 
1 

KPSS P3 

(En az 60 

Puan) 

- Yükseköğretim kurumlarının İnsan Kaynakları Yönetimi 

veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının 

herhangi birinden mezun olmak 

- Cinsiyeti Kadın / Erkek olmak, 

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak. 

(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 

bulunabilecektir.) 

- Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde 

çalıştırılacaktır. 

SP2022-5 Ön Lisans 
Büro 

Personeli 
1 

KPSS P93 

(En az 60 

Puan) 

- Yükseköğretim kurumlarının Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları ön lisans programı mezunu olmak, 

- Muhasebe alanında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip 

olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 

- Cinsiyeti Kadın / Erkek olmak, 

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak. 

(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 

bulunabilecektir.) 

- Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde 

çalıştırılacaktır. 
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SP2022-6 Ön Lisans 
Büro 

Personeli 
1 

KPSS P93 
(En az 60 

Puan) 

- Yükseköğretim kurumlarının İnsan Kaynakları 
Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı veya 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans programlarının 
herhangi birinden mezun olmak 
- Cinsiyeti Kadın / Erkek olmak, 
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 
doldurmamış olmak. 
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 
bulunabilecektir.) 
- Üniversitemizin Kocaali yerleşkesinde bulunan Denizcilik 
Meslek Yüksekokulunda çalıştırılacaktır. 

SP2022-7 Ön Lisans 
Büro 

Personeli 
1 

KPSS P93 
(En az 60 

Puan) 

- Yükseköğretim kurumlarının İnsan Kaynakları 
Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı veya 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans programlarının 
herhangi birinden mezun olmak 
- Cinsiyeti Kadın / Erkek olmak, 
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 
doldurmamış olmak. 
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 
bulunabilecektir.) 
- Üniversitemizin Pamukova Meslek Yüksekokulunda 
çalıştırılacaktır. 

SP2022-8 Ön Lisans 
Büro 

Personeli 
5 

KPSS P93 
(En az 60 

Puan) 

- Yükseköğretim kurumlarının İnsan Kaynakları 
Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı veya 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans programlarının 
herhangi birinden mezun olmak 
- Cinsiyeti Kadın / Erkek olmak, 
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 
doldurmamış olmak. 
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 
bulunabilecektir.) 
- Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde 
çalıştırılacaktır. 

SP2022-9 Ön Lisans 

Destek 
Personeli 
(Servis 

Elemanı) 

1 
KPSS P93 
(En az 60 

Puan) 

- Yükseköğretim kurumlarının Turizm ve Otel 
İşletmeciliği ön lisans programı mezunu olmak, 
- En az 2 yıl servis elemanı olarak çalışmış olduğunu 
SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 
- Cinsiyeti Erkek olmak, Askerliğini yapmış veya muaf 
olmak. 
- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 
doldurmamış olmak. 
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 
bulunabilecektir.) 
- Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde 
çalıştırılacaktır. 
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SP2022-10 Ön Lisans 

Destek 

Personeli 

(Temizlik 

Görevlisi) 

2 

KPSS P93 

(En az 60 

Puan) 

- Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak, 

- Cinsiyeti Erkek olmak, Askerliğini yapmış veya muaf 

olmak. 

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak. 

(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 

bulunabilecektir.) 

- Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde 

çalıştırılacaktır. 

SP2022-11 Ön Lisans 

Destek 

Personeli 

(Şoför) 

3 

KPSS P93 

(En az 60 

Puan) 

- Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak. 

- En az 2 yıl şoför olarak çalışmış olduğunu SGK Hizmet 

Dökümü ile belgelendirmek. 

- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

- Cinsiyeti Erkek olmak, Askerliğini yapmış veya muaf 

olmak. 

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak. 

(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 

bulunabilecektir.) 

- Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde 

çalıştırılacaktır. 

SP2022-12 

Ortaöğretim 

(Lise ve 

dengi) 

Destek 

Personeli 

(Şoför) 

1 

KPSS P94 

(En az 60 

Puan) 

- Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarından mezun 

olmak. 

- En az 5 yıl şoför olarak çalışmış olduğunu SGK Hizmet 

Dökümü ile belgelendirmek. 

- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

- Cinsiyeti Erkek olmak, Askerliğini yapmış veya muaf 

olmak. 

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak. 

(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 

bulunabilecektir.) 

- Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde 

çalıştırılacaktır. 
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SP2022-13 

Ortaöğretim 

(Lise ve 

dengi) 

Destek 

Personeli 

(Aşcı) 

1 

KPSS P94 

(En az 60 

Puan) 

- Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının Aşçılık veya 

Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarının herhangi birinden 

mezunu olmak, 

- En az 2 yıl aşçı olarak çalışmış olduğunu SGK Hizmet 

Dökümü ile belgelendirmek. 

- Cinsiyeti Erkek olmak, Askerliğini yapmış veya muaf 

olmak. 

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak. 

(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 

bulunabilecektir.) 

- Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde 

çalıştırılacaktır. 

SP2022-14 

Ortaöğretim 

(Lise ve 

dengi) 

Teknisyen 1 

KPSS P94 

(En az 60 

Puan) 

- Meslek Liselerinin Kimya Teknolojisi, Gıda Teknolojisi 

veya Laboratuvar Hizmetleri alanlarının birinden mezun 

olmak, 

- Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak. 

- Cinsiyeti Erkek olmak, Askerliğini yapmış veya muaf 

olmak. 

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak. 

(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 

bulunabilecektir.) 

- Üniversitemizin Pamukova Meslek Yüksekokulunda 

çalıştırılacaktır. 

SP2022-15 

Ortaöğretim 

(Lise ve 

dengi) 

Teknisyen 1 

KPSS P94 

(En az 60 

Puan) 

- Meslek Liselerinin Elektrik ile ilgili herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

- Alanında en az 3 yıl çalışmış olduğunu SGK Hizmet 

Dökümü ile belgelendirmek. 

- Cinsiyeti Erkek olmak, Askerliğini yapmış veya muaf 

olmak. 

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak. 

(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 

bulunabilecektir.) 

- Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde 

çalıştırılacaktır. 
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5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 
• Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
• Daha önce kamu kurumlarında Sözleşmeli olarak çalışmış adaylar için, “Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 inci 
maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı 
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde 
sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum 
ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne 
aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 

• Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı 
almamaları gerekmektedir. 

• İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme 
yapma hakkına sahiptir. 

• Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana 
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal 
edilecektir. 

6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan 
özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan 
sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

• Taban puanın üzerindeki tüm adaylar yedek sıralamaya dahil edilecek olup, yerleştirme 
en yüksek puandan başlanarak yapılacaktır. 

• Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, 
bunun aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır. 

• Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya 
adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları 
tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. 

• KPSS de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 
edemeyecektir. 

• Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 
başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca 
bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

• İlan süreci ile ilgili tüm duyurular https://ilan.subu.edu.tr – https://personel.subu.edu.tr 
adreslerinden yapılacaktır. 

• Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere 
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

• İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
 1163/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Çatışma Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2021 Tarihli ve 2019/11174 Başvuru Numaralı

Kararı

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


