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—— • ——

YÖNETMELİKLER

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ HALKBİLİM ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/9/2008 tarihli ve 26992 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Ko-

catepe Üniversitesi Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Afyon Kocatepe Üniversitesinden:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ HAYVANCILIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon
Kocatepe Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/2/2020 tarihli ve 31034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Ko-
catepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-
meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2021 tarihli ve 31403 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon
Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SU KAYNAKLARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2020 tarihli ve 31064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon
Kocatepe Üniversitesi Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bingöl Üniversitesinden:
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VE GEBZE TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİ ORTAK UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; koordinatör Bingöl Üniversitesi bünyesinde,

Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliği ile kurulan Bingöl Üniversitesi,
Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Ortak Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; koordinatör Bingöl Üniversitesi bünyesinde, Atatürk

Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliği ile kurulan Bingöl Üniversitesi, Atatürk
Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Ortak Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, 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 6 ncı, 7 nci ve ek 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Alt çalışma grubu: Çalışma gruplarının kendilerine yardımcı olmak amacı ile özel

uzmanlık gerektiren konularda Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturduğu grupları,
b) Ar-Ge çalışması: Merkez bünyesinde yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarını,
c) Çalışma grubu: Ortak Üniversiteler bünyesinde kurulan ve Merkezin amaçlarına uy-

gun olarak belirlenen özel alanlarda ilgili üniversitedeki koordinasyon ve faaliyetlerinden so-
rumlu grubu,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
d) Koordinatör Üniversite: Bingöl Üniversitesini,
e) Merkez: Bingöl Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Arı-

cılık ve Arı Ürünleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezini,
f) Müdür: Merkezin Müdürünü,
g) Müdür yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
ğ) Ortak Araştırma Kurulu: Araştırmaların planlanması, çalışmaların koordinasyonunun

sağlanması ve araştırmaların izleme ve değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla Merkeze
bağlı olarak çalışan her ortak Üniversiteden öğretim elemanlarının temsil edildiği kurulu, 

h) Ortak Araştırma Planı: Merkez bünyesinde odaklanılan misyon çerçevesinde belir-
lenen stratejik hedeflere ulaşmak için ortak Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ve teknolojik ilerleme
adımlarına, insan kaynağı ve altyapı imkanları dâhil ihtiyaç duyulan disiplinler ve teknolojik
yeteneklere ilişkin mevcut durum ve öngörülere, ortakların kaynak paylaşımı ve katkı düzey-
lerine yönelik 5 yıl süre ile planlamaları içeren dokümanı,

ı) Ortak Üniversiteler: Koordinatör Bingöl Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi ve Geb-
ze Teknik Üniversitesini,

i) Ortaklık protokolü: Merkezin amaçları ve öncelikleri, ortaklığın tanımı, Merkezin
fizikî alt yapısına ilişkin planlamaları, ortak insan kaynakları yönetimi, tarafların hak ve yü-
kümlülükleri, işletim usulleri, mali ve ayni katkı oranları, fikri mülkiyet haklarının paylaşımına
ilişkin çerçeve hükümlerin yer aldığı protokolü,

j) Ür-Ge çalışması: Merkez bünyesinde yapılacak ürün geliştirme çalışmalarını,
k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5 ‒ (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili gerekli altyapıları kurmak ve bunların faaliyetle-

rinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda Ortak Üniversiteler ile iş birliği içeri-

sinde eğitim, temel ve uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, teknoloji transferi, girişim-
cilik, danışmanlık ve ticarileştirme faaliyetlerinde bulunmak.

c) Merkezin imkânlarını ilgili kurullar tarafından belirlenen temel ilke ve kurallar çer-
çevesinde yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile diğer araş-
tırmacı ve kullanıcılara hizmet verecek şekilde sunmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında başta Ortak Üniversiteler olmak üzere özel
sektör, yükseköğretim kurumları ve kamu kurumları ile iş birliği içinde projeler hazırlamak ve
bu projeleri finansman sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara sunmak, destek-
lenen projeleri yürütmek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kaynaklarla ve kendi ge-
lirleriyle araştırma projeleri yürütmek.

e) Eğitim-öğretim faaliyetlerine araştırma faaliyetlerini aksatmayacak şekilde destek
vermek.

f) Merkezde yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan fikrî ve sınai mülkiyet hak-
larının alınması, korunması ve kullanım haklarının diğer özel ve tüzel kişilere verilmesi konu-
larında gerekli tedbirleri almak, bu konularda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli çalışmaları
yapmak.

g) Merkezde üretilen bilgi ve geliştirilen teknolojilerin ülke ekonomisine, sınai ve sosyal
gelişmeye katkıda bulunacak ticari değerlere dönüşmesini sağlamak amacıyla ve ilgili kurul-
ların onayıyla şirket kurmak ve/veya kurulmuş şirketlere ortak olmak.

ğ) Kullanıcılara, cihazların kullanımı ile laboratuvar güvenliği veya benzer konularda
eğitim vermek.

h) Kalite güvence sistemi ve standartları, akreditasyon, çevre, etik ile ilgili mevzuata
uygun olarak Merkez ve çalışanlarla ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle
ve Ortak Üniversitelerin mevcut mevzuat ve çıkarları doğrultusunda protokol, sözleşme ve/veya
anlaşmalar çerçevesinde iş birlikleri yapmak.

i) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans
gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, Ar-Ge ve yenilik fuarı düzenlemek veya
düzenlenenlere katılmak.

j) Koordinatör ve diğer Ortak Üniversitelerin stratejik hedefleri doğrultusunda görev
alanları ile ilgili çalışmalar yürütmek.

k) İlgili kurullarca Merkezin amaçları doğrultusunda hazırlanan vizyon, misyon ve stra-
tejik hedefleri ile bu hedeflere ilişkin performans göstergeleri ve eylem planlarını hazırlamak
ve ilgili yerlere göndermek.

l) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta faaliyet alanları ile ilgili verilen diğer gö-
revleri yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 ‒ (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin bulunduğu bölgeye özgü arı ırklarının tespitini, ıslahını ve ıslah edilen ırk

veya ırklardan damızlık arı üretimini sağlamak.
b) Arı hastalıklarının tanımlanması, tedavisi ve arı hastalıklarına yönelik ilaç ve ilaç

hammaddelerini geliştirmek.
c) Arı ürünleri ve diğer doğal ürünlerden farklı alanlarda kullanılabilecek etken mad-

delerin üretimlerini yapmak ve ilgili etken maddelerinin kullanımıyla yeni fonksiyonel ürünler
üretmek.
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ç) Arı ürünleri ve doğal ürünlerden nanoenkapsülasyon teknolojisi kullanılarak güvenli
gıda katkı maddeleri üretmek.

d) Arı ürünleri ve doğal ürünlerin tağşişine yönelik çalışmalar yapmak, yeni paramet-
reler geliştirmek.

e) Arı ürünleri katkılı mikrobiyal starter kültürler üretmek.
f) Arı ürünleri ve doğal ürün katkılı hayvansal beslemede kullanılacak yemler geliştir-

mek.
g) Üreticilere yönelik teknolojik uygulamalar (e-eğitim, e-uygulama, e-satış, e-öğrenme,

e-kovan, üretici üretim bilgileri ve benzeri) geliştirilmek ve uygulamak.
ğ) Bölgede mevcut coğrafi işaretli ürünler ile arıcılık ve doğal ürünlerin işaret işlemle-

rinin gerçekleştirilmesi, bununla birlikte ilgili ürünlerden endüstriyel alanda kullanılabilme po-
tansiyeli yüksek ürünlere dönüştürülmesi için stratejiler geliştirmek. 

h) Arıcılık, arı ürünleri, doğal ürünler ile ekonomik değeri yüksek diğer arı ürünleri ve
doğal ürün katkılı ürünlerle ilgili çalışmalar yapmak.

ı) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı ile Mer-
kezin faaliyetleri kapsamında geliştirilecek tarımsal ve hayvansal ürünlerin tescillenmesi ve
ticarileşmesine yönelik çalışmalar yapmak.

i) Merkez faaliyetleri kapsamındaki konularda arıcılık, arı ürünleri ve doğal ürünler
alanlarında her türlü, eğitim, akademik, araştırma veya geliştirme faaliyetleri yürütmek.

j) Kamu ve özel kuruluşlara faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat hüküm-
leri çerçevesinde danışmanlık ve teknik hizmetleri vermek.

k) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetle-
rini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak
veya bu tür projelere katkıda bulunmak.

l) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak,  diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
m) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere

katkıda bulunmak.
n) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Ortak Üniversitelerin imkânlarının tanıtımını yap-

mak.
o) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak.
ö) Merkezin amaçları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür, arıcılık, arı ürünleri ve doğal ürünler alanlarında çalışan, Mer-

kezin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak Koordinatör Üniversitenin kadrolu öğretim
elemanları arasından Koordinatör  Üniversite Rektörü tarafından üç yıl süre ile görevlendiri-
lir.

(2) Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması

durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek. 
b) Yönetim Kurulu ve Ortak Araştırma Kurulunun aldığı kararları ve çalışma progra-

mını uygulamak. 
c) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
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ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-
lemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yönetim Kurulu Başkanı olmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık etmek
ve Yönetim Kurulunda alınan kararların uygulamasını sağlamak.

e) Ortak Araştırma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıya başkanlık yapmak.
f) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak ve yürütmek,

Ortak Üniversiteler ile çalışma grupları arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak, Merkezin
bütçe teklifini hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna ve Koordinatör Üniversite Rektörüne
sunmak.

g) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli
koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkez ile ilgili eğitim-araştırma programlarını düzenlemek, araştırma, proje, eği-
tim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini
yürütmek.

h) Araştırma altyapısında görev yapacak araştırmacı, teknisyen ve destek personeliyle
ilgili sayı, nitelik gibi çalışmaları yaparak Yönetim Kuruluna teklif etmek.

ı) Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komitesince is-
tenen gelişme raporu ve gerekirse Merkezin performans değerlendirmesiyle ilgili ölçütlere iliş-
kin bilgileri hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

i) Çalışma grupları ve alt çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna tek-
lifte bulunmak.

j) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütül-
düğünü denetlemek.

k) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişini sağlamak üzere gerekli ted-
birleri almak ve uygulamak.

l) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Merkezin faaliyetleri konusunda araştırma ve uygulama deneyimi

bulunan Koordinatör Üniversitede görev yapan en fazla üç öğretim elemanı Müdürün teklifi
üzerine Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir.

(2) Müdür tarafından belirlenecek Müdür yardımcılarından biri Müdürün olmadığı hal-
lerde Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz.

(3) Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
(4) Müdür yardımcılarının istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında

bulunmaması durumunda aynı usulle yeni bir Müdür yardımcısı görevlendirilir.
Müdür yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak için

gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.
b) Müdürün üstlendiği görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Müdüre yar-

dımcı olmak.
c) Müdürün olmadığı durumlarda Müdüre vekâlet etmek.
ç) İlgili mevzuat hükümleri  çerçevesinde Merkezin faaliyetleri kapsamında Yönetim

Kurulunun belirlediği ve Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Koordinatör Üniversitenin Rektörü tarafından görevlendirilen, birisi

Rektör Yardımcısı olmak üzere iki temsilci, Müdür ve diğer Ortak Üniversitelerin Rektörleri
tarafından görevlendirilen Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularla çalışmaları olan birer
öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Koordinatör Üniversitenin Rektör Yardımcısı Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
Başkanın yokluğunda bu görevi Müdür yürütür. Toplantı Koordinatör Üniversite bünyesinde
gerçekleştirilir.
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(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle
tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelik süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan
daha uzun süre Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere
yeni üye aynı usulle görevlendirilir. 

(4) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(5) Yönetim Kurulu, Kurul Başkanının veya Müdürün daveti üzerine yılda en az iki

defa salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve kayıt altına alınır. Oyların eşit
olması durumunda Kurul Başkanının oyu kararı belirler. Gerekli hallerde teknolojik imkanlar
kullanılarak uzaktan da toplanabilir. 

(6) Müdür yardımcıları, toplantı gündemleri ile ilgili bilgilerine ihtiyaç duyulduğu tak-
tirde oy hakkı olmaksızın Kurul Başkanının daveti ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabi-
lir.

(7) Kurulun sekretarya ve raportörlük hizmetleri, Koordinatör Üniversite tarafından
yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ilkeleri, faali-

yetleri, işleyişi ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak, Ortak Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan yıllık araştırma planını değerlendirmek
ve karara bağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak,
Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin
esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışma programını
düzenlemek, yıllık eylem planı ile yıllık faaliyet raporunu kabul etmek, stratejik hedefleriyle
uyumlu olacak şekilde yıllık performans göstergelerini belirlemek.

ç)  Merkezde yapılacak her türlü analizin, hizmetlerin, ürünlerin ücretlerini tespit ederek
Koordinatör Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak, her yıl bu ücretleri güncellemek, döner
sermaye esaslarına göre hazırlanan her türlü işlerin ve ücretlerin dağıtımına karar vererek onay-
lanmak üzere ilgili makama iletmek.

d) Merkezce desteklenen veya yürütülen araştırma, geliştirme ve uygulamalarla ilgili
olarak çalışanların haklarına ait esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

e) Koordinatör Üniversitenin ihtisaslaşmasına, bölgenin ve Ülkenin kalkınmasına bi-
limsel ve teknolojik katkı sağlayacak öncelikli olan proje ve her türden faaliyet konularını
tespit etmek ve araştırmacıları, üreticileri, sanayicileri bilgilendirmek.

f) Merkezin çalışmalarına ait bütçeleri ve bir sonraki yıla ait bütçe tasarılarını incele-
mek, döner sermaye esaslarına göre hazırlanan her türlü işleri ve ücretleri onaylamak üzere
ilgili makama ve kurula göndermek.

g) Ulusal ve uluslararası iş birlikleri, yeni yatırım ihtiyacı gibi stratejik hususlara karar
vermek.

ğ) Özel sektör ortaklığı, özel sektörle ortak yatırım, işletme hakkı devri hususlarına ka-
rar vermek ve onay için ilgili kurullara sunmak.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında şirket kurma ve şirkete ortak olma kararını
onay için ilgili kurullara sunmak.

ı) Merkezde ihtiyaç duyulan akademik ve idari personele dair kararları almak ve Ortak
Üniversitelerin Rektörlerine teklifte bulunmak.

i) Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komitesince is-
tenen gelişme raporu ve gerekirse Merkezin performans değerlendirmesiyle ilgili ölçütlere iliş-
kin bilgilere son halini vererek Ortak Üniversitelerin Rektörlerinin onayına sunmak.

j) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli
kararları ve önlemleri almak.
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k) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin
çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

l) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla çalışma grupları ve alt çalışma gruplarını
kurmak ve grupları denetlemek.

m) Bu Yönetmelik, ortaklık protokolü ile ek protokoller ve hazırlanan ortak araştırma
planı çerçevesinde işleyişin aksamaması için gerekli kararları almak, uygulamak ve izlemek.

n) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları doğrultusunda verilen diğer
görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması

ve İhtisaslaşması Programı ve Koordinatör Üniversitenin ihtisaslaşması ve bölgenin kalkın-
masına katkı yapacak faaliyetlerine uygun olarak Koordinatör Üniversite ile diğer Ortak Üni-
versitelerin ilgili birimlerinden öğretim üyeleri ile ilgili özel ve kamu kurum ile kuruluşların
temsilcileri arasından Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile en fazla 21 kişiden olu-
şur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendiri-
lebilir. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, görev süresini doldurmak üzere aynı usulle
görevlendirme yapılır. Müdür Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Koordinatör Üniversitenin Rektörü tarafından görev-
lendirilen Rektör Yardımcısıdır. Kurul, yılda en az bir kez Kurul Başkanının veya Müdürün
davetiyle toplanır ve karar alır. Kurul başkanının bulunmadığı durumlarda Müdür toplantıya
başkanlık eder. Toplantı yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşit olması durumunda kurul başkanının oyu lehine karar alınır. 

(3) Danışma Kurulu, Merkezin yürütmüş olduğu faaliyetleri değerlendirerek yürütül-
mekte olan veya yapılması gereken çalışmalar ile ilgili Merkeze tavsiye niteliğinde görüş bil-
dirir.

(4) Merkezin stratejik hedefleri ve eylem planıyla ilgili önerilerde bulunur.
(5) Merkezde yürütülen bilimsel ve teknolojik faaliyetleri stratejik hedefler ve eylem

planı çerçevesinde inceler, değerlendirir ve yönetim kuruluna raporlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ortak Araştırma Kurulunun oluşumu, çalışma usulü ve görevleri
MADDE 15 – (1) Ortak Araştırma Kurulu, Merkeze bağlı olarak çalışır.
(2) Ortak Araştırma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(3) Ortak Üniversitelerden her biri, kendi Üniversitesindeki çalışma grubu başkanları

ve aynı gruptan birer temsilci ile Ortak Araştırma Kurulunda temsil edilir. Ortak Üniversiteler
bünyesinde herhangi bir çalışma grubu oluşturulmamış ise ilgili Üniversite Rektörü tarafından
iki kişi Kurul üyesi olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları kurulun doğal üyesidir.

(4) Ortak Araştırma Kurulu, Merkezin faaliyetlerinin Ortak Üniversitelerde eşgüdüm
içerisinde yürütülmesinden sorumludur.

(5) Yıllık ortak araştırma planının hazırlanması, koordinasyonun gözden geçirilmesi,
Merkezin amaçları kapsamında tamamlanan veya devam eden faaliyetlerin değerlendirilmesi
ve Ortak Üniversiteler bünyesinde yeni yapılabilecek çalışmaların belirlenmesi ile araştırma-
ların izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Kurul altı ay ara ile Merkezde toplanır. Gerekli
hallerde teknolojik imkanlar kullanılarak uzaktan da toplanabilir.

(6) Kurul, gerek görülmesi halinde Müdürün davetiyle olağanüstü toplanır.
(7) Her yılın Haziran-Aralık dönemi içerisinde bir sonraki yıl yürütülmek üzere plan-

lanan ve Ortak Üniversitelerin görevli akademik personelleri tarafından sunulan bilimsel araş-
tırma projeleri ve Merkezin amaçları kapsamında yapılmış olan diğer faaliyetleri değerlendi-
rilerek, yıllık ortak araştırma/çalışma planı ve yapılması gereken yeni çalışmalar hazırlanır.
Hazırlanan ortak araştırma/çalışma planı, değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Merkez
Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunulur.
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Çalışma grupları
MADDE 16 – (1) Merkez faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacı ile

her Ortak Üniversite bünyesinde Merkezin amaçlarına uygun olarak arı yetiştiriciliği, arı ıslahı,
yenilikçi gıda teknolojileri, arı ürünleri, arı hastalıkları, eğitim gibi veya benzer isimlerle özel
alanlarda ilgili üniversitedeki faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek amacı ile Müdürün
teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grupları Mer-
kezin faaliyet alanları ile ilgili uzmanlığı veya çalışmaları olan en az üç en fazla dokuz kişiden
oluşur. Çalışma grubu üyeleri ve başkanı ilgili üniversite rektörü tarafından üç yıllığına görev-
lendirilir. 

(2) Çalışma grubu üyeleri kendi aralarından Ortak Araştırma Kuruluna bir üye seçer
ve bu üyeyi Merkeze yazılı olarak bildirir.

(3) Çalışma grubu, Merkezin amaçlarına uygun olarak belirlenen özel alanlarda ilgili
üniversitedeki koordinasyondan ve faaliyetlerden sorumludur.

(4) Çalışma grupları Merkezin faaliyetlerine, amaç ve hedeflerine uygun olarak faaliyet
yürütür ve bu faaliyetlerinde Merkeze karşı sorumludur.

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler
MADDE 17 – (1) Koordinatör Üniversite Rektörü, Üniversite dışındaki kuruluşlarca

desteklenen ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen projelere ilişkin sözleşmeleri imzalamaya
yetkilidir.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları
MADDE 18 – (1) Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri

ve sınai mülkiyet hakları hakkında 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Ka-
nunu, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır. Emredici hükümler saklı kalmak şartıyla fikri ve sınai mülkiyet haklarının Ortak
Üniversiteler arasında ve Ortak Üniversiteler ile eser ve buluş sahipleri arasındaki paylaşımı;
ortaklık protokolü hükümleri çerçevesinde yapılacak sözleşme ile belirlenir.

(2) Merkez bünyesinde yürütülecek olan ortak projelerde; Ortak Üniversitelerden her-
hangi biri tarafından sözleşme öncesi edinilmiş, patenti, fikri mülkiyeti alınmış veya başvuru
sürecindeki ürünler ile bunlara ilişkin, teknik bilgi ve beceriler ortak projelerde kullanılabilir
ancak tüm hakları ilgili üniversiteye aittir.

Gelirlerin paylaşımı
MADDE 19 – (1) Merkez kapsamında yürütülecek her türlü projeden elde edilecek ge-

lirlerin paylaşımı hususunda Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar Ortak Üniversitelerin
Yönetim Kurulu kararlarına bağlı olarak işlerlik kazanır.

Satın alma işlemleri
MADDE 20 – (1) Merkezin ihtiyacı olan makine, ekipman, donanım, yazılım, sarf mal-

zemesi, hizmet alımları işlemleri, koordinatör Üniversite olan Bingöl Üniversitesinin koordi-
nasyonu ile yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, ortak yükseköğretim kurumlarının Senatolarının kararları uygulanır.
Fiziki alt yapı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ortak yükseköğretim kurumlarının Rektörleri, Merkezin

kurulacağı, Koordinatör Üniversitenin malik olduğu arazi üzerinde Merkezin fiziki alt yapısının
inşası ve işler hale gelmesi için gerekli tüm idari, mali, hukuki işlemleri yapmayı taahhüt eder.
Bu hâlde, arazi sahibi dışındaki ortaklar söz konusu arazi üzerinde herhangi bir hak iddia et-
meyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Fiziki alt yapının inşasının sona ermesini müteakip,
arazi sahibi yükseköğretim kurumu, tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına bağımsız ve sürekli ni-
telikte ortak yükseköğretim kurumları lehine üst hakkı tesis eder. 

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi

ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörleri birlikte yürütür.
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Demiroğlu Bilim Üniversitesinden:

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Kariyer Plan-

lama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Kariyer Planlama Uy-

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

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve

Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DEMİROĞLU BİLİM KARMER): Demiroğlu Bilim Üniversitesi Kariyer

Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Demiroğlu Bilim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrenci adayları, öğrencileri ve mezunlarının mesleki ve kişisel bece-

rilerini geliştirmek, uygulama konusunda yetkinlik kazandırmak ve geliştirmeye yönelik eğitim

faaliyetlerini gerçekleştirmek.

b) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına kariyerlerini planlama konusunda destek

vermek suretiyle Üniversite ve ülkemizin insan kaynakları potansiyelini ve performansını arttır-

maya katkıda bulunmak.

c) Öğrencilerin işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı ders yapabilecekleri ku-

rumlarla bağlantı kurmalarını sağlamak ve Üniversitenin mezunlarının iş dünyasından gelen

talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkanlarını araştırmak, öğrencileri bilgilendirmek.
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ç) Üniversite adaylarına ilgi ve yetenekleriyle uyumlu ön lisans, lisans ve lisansüstü

programları hakkında bilgi vererek öğrenci adaylarının bilinçli bir tercih yapmalarına yardımcı

olmak ve Üniversitenin tercih edilebilirliğini arttırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrencilerine (ön lisans, lisans ve lisansüstü) ve mezunlarına yönelik

kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon öne-

rileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri

koordine ve kontrol etmek.

b) Üniversitenin öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama,

iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma

ve geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine et-

mek ve desteklemek.

c) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi  ile iş-

birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzenlemek

veya destek vermek.

ç) Üniversitenin Mezunlar Derneği ve mezunlarının çalışmakta olduğu kurum ve ku-

ruluşlar ile işbirliği yaparak mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili

bilgileri güncellemek. Bu amaçla işe yerleşme, eğitime devam, işveren ve mezun memnuniyeti

gibi istihdam bilgilerini sistematik ve kapsamlı olarak toplayıp değerlendirmek.

d) Merkezin programlarına ve hizmetlerine yönelik paydaşlar ve ilgili çevrenin ilgisini

artırıcı çalışmalar yapmak.

e) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yö-

nelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

f) Ulusal ve uluslararası alanda seminerler, kongreler, sempozyumlar düzenlemek.

g) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğ-

renciler, mezunlar, iş ve işyerleri ve benzeri ile ilgili Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi

oluşturmak ve işletmek.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yapmak.

h) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak işletmede mesleki eğitim, uygulamalı

ders ve staj imkânlarını geliştirmek ve öğrencileri iş hayatı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler

gerçekleştirmek.

ı) Kariyer günleri, kariyer fuarları düzenlemek ve bu etkinliklere çeşitli kuruluşlarda

görev yapan başarılı mezunların katılımını sağlamak.

i) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kariyer mer-

kezleri ile iletişim kurmak.

j) Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanakları ile ilgili burs ve stajlarla ilgili konularda öğren-

cileri bilgilendirmek.
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k) Kariyer planlama ve geliştirme sürecini; Üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, me-

zuniyet sonrasını kapsayan ve aday, öğrenci, mezun, çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları

içerir bir bütünsel yaklaşımla ele alarak amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri ger-

çekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

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

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a)  Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde çalışma grup-

ları oluşturmak.

c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini

düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.

ç) Mezunlarla ilgili Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve ko-

ordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazır-

lanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarına ve kullanımına ilişkin gerekli

çalışmaların yapılmasını sağlayarak Yönetim Kurulunun onayından geçen raporları Rektörlüğe

sunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve ye-

rine getirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarına giren ko-

nularda çalışmalar yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görev-

lendirilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden

görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez top-

lanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu

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

ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği duru-

munda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz

olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacına uygun strateji, politika ve faaliyet planları oluşturmak,

Rektörlüğün onayına sunmak; onaylanan strateji, politika ve faaliyet planlarının uygulanmasını

takip ve temin etmek.

b) Yıllık çalışma planları ile dönem sonunda hazırlanan faaliyet ve bütçe raporlarını

görüşmek, onaylamak ve Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak

ve uygulama sonuçlarını denetlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

d) Merkezin Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının başkanlı-

ğında, Yönetim Kurulu önerisi üzerine Rektör tarafından aşağıdaki alanlardan üç yıl için gö-

revlendirilen en az 7, en fazla 15 üyeden oluşur:

a) Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsil-

cileri.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinden üçü.

c) Öğrenci Konseyi başkanı.

ç) İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri.

d) Konu ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler.

e) Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri.

(2) Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, her yıl en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır

ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde

bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1706 

—— • —— 
Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1707 
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Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1743 

—— • —— 
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Asliye Ceza İlamat Masasından: 

 
 1685 

—— • —— 
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Asliye Ceza İlamat Masasından: 

 
 1687 
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Asliye Ceza İlamat Masasından: 

 
 1752 

—— • —— 
Konya Ereğli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1667 

—— • —— 
İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1591 
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Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1668 

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

 
 1736 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MADENİ YAĞ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/106055 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge 

Müdürlüğü Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Ali 
Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/3 Gar/ 
AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 7621 / (Dahili 71703 ) - 0 272 214 1951 
c) Elektronik Posta Adresi : afyonteknikhizmetser@tcddtasimacilik.gov.tr 
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1- İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge 
Müdürlüğü DE 36000 tipi lokomotiflerin dişli kutusu sisteminde kullanılacak 2.912 litre MOBİL 
SHC 634 madeni yağının Teknik Şartnameye göre temini malzeme alım işidir. 

2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü Teknik 
Hizmetler Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 25/02/2022 günü saat 10:30’a kadar 
verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü 
Gar/AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD 
Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar 
Veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT BANKASI TR24 
0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - 
T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 no.lu hesaplara yatırılması ve 
makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının 
içerisinde sunulması gereklidir. 

5- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir.  1747/1-1 

—— • —— 
AÇIK ARTIRMALI DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI ELEKTRONİK İHALESİ YAPILACAKTIR 

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü İvrindi Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Balıkesir OBM 
İşletme Müdürlüğü : İvrindi OİM 
İhale Tarihi : 18.02.2022 
İhale Saati : 11:00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S.No: Şefliği Cinsi Bölme 
No

Parti 
No Adet M3/Ster Muhammen 

Bedel (TL)
Geçici 

Teminat (TL)

1 
Korucu 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 90 6 4983 2.893,152 1.000,00 86.795,00 

2 Korucu 
OİŞ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

170 7 4185 3.053,575 1.000,00 91.607,00 

3 İvrindi 
OİŞ 

İbreli Dikili 
Ağaç 30 8 1714 1.079,878 900,00 29.157,00 

4 
İvrindi 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 106 9 4627 1.863,604 750,00 41.931,00 

5 
İvrindi 

OİŞ 

Yapraklı + 
İbreli Dikili 

Ağaç 
76 10 4141 2.099,578 850,00 53.539,00 

TOPLAM: 40 19650 10.989,787 4.500,00 303.029,00
1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda  

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 
2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ 

adreslerinden temin edilmelidir. 
3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR5300010004729 

14563655001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0266 456 10 18 ( 6112 – 6113 )-- 0535 886 16 65 – Adem AYŞAVKI 
 1505/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun 

ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltısuları Tüzüğü' nün 9. maddesi ve 
Yeraltısuları Teknik Yönetmeliğinin 2 maddesi gereğince yeraltısuyundan içme, kullanma, 
sulama ve diğer maksatlar için inşaa edilecek Su Sondaj Kuyusu, galeri- tünel, keson kuyu, drenaj 
ve kehrizlerde çalışacaklar için 2022 yılında aşağıda belirtilen dallarda;   

1- I. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi 
2- L. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi 
3- I. Sınıf Galeri-Tünelci, Kuyucu Yeterlik Belgesi 
4- II. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi 
5- II. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi 
6- II. Sınıf Galeri-Tünelci, Kuyucu Yeterlik Belgesi 
7- Hafif Araç Sondörlüğü Yeterlik Belgesi Sınavları yapılacaktır.  
Sınavlar iki ilde yapılacak olup 1. sınava giremeyen veya ilk sınavda başarısız olanlar 2. 

sınav yerinde sınava katılabileceklerdir. Sınavlar sözlü ve yazılı olmak üzere 2 aşamada 
gerçekleşecektir. 

SINAV TARİHİ VE YERİ 
1. Sınav Yeri : DSİ 13. Bölge Müdürlüğü / ANTALYA 

Tesisleri 
Yazılı Sınav Tarihi : 22 / Şubat / 2022 
Sabah oturumu : 09:30 
Öğleden sonra oturumu : 14:30 
Sözlü Sınav Yeri : DSİ 17. Sondaj Sb. Müd. / ANTALYA 

Tesisleri 
Sözlü Sınav Tarihi ve Saati : 23 / ŞUBAT / 2022 saat: 09:30 
Yazılı ve Sözlü sınav Değerlendirme Tarihi : 24 / Şubat /2022 
Sonuçların açıklanması : 25 / ŞUBAT / 2022 
Son Başvuru Tarihi : 11 / Şubat / 2022 
2. Sınav Yeri : DSİ 11. Bölge Müdürlüğü / EDİRNE 

Tesisleri 
Yazılı Sınav Tarihi : 30 / Mart / 2022 
Sabah oturumu : 09:30 
Öğleden sonra oturumu : 14:30 
Sözlü Sınav Yeri : DSİ 9. Sondaj Sb. Müd. / LÜLEBURGAZ 

Tesisleri 
Sözlü Sınav Tarihi ve Saati : 31 / Mart / 2022 saat: 09:30 
Yazılı ve Sözlü sınav Değerlendirme Tarihi : 01 / Nisan / 2022 
Sonuçların açıklanması : 02 / Nisan / 2022 
Son Başvuru Tarihi :  18 / Mart / 2022 
Sınav saatinden 30 dakika önce sınav merkezinde kimliğiniz ile birlikte hazır bulununuz. 
YAZIŞMA ADRESİ VE İLETİŞİM NUMARASI 
• DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS. Dairesi Başkanlığı 
 Mustafa Kemal Mahallesi, Anadolu Bulvarı No: 5/1 Çankaya/ANKARA 
• Telefon: (0312) 454 43 66 



13 Şubat 2022 – Sayı : 31749 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 

 

SINAVA BAŞVURU İŞLEMİ 

1- Sınava katılmak isteyenler sınav başvuru dilekçesini Kurumumuzdan veya 

Kurumumuz web sayfasından temin edeceklerdir. 

2- Sınav başvuru dilekçesi; 

Sınava Katılmak İstenilen Sınav Merkezi, 

Sınava Girilmek İstenilen Branş, 

Sabıka Kayıt Beyanı, 

Yazışma Adresi ve İletişim Bilgileri, belirtilerek imzalandıktan sonra elden veya posta 

yoluyla DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS. Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal 

Mahallesi, Anadolu Bulvarı No: 5/1 Çankaya/ANKARA adresine iletilecektir. 

3- Son başvuru tarihinden sonraki müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki 

gecikmelerden Kurumumuz sorumlu tutulamaz. 

SINAV ÜCRETİNİN ÖDENMESİ 

Başvurular Kurumumuz tarafından değerlendirilecek ve talebin uygun bulunması 

durumunda başvuru sahibinin cep telefonuna “Tahakkuk Numarası” ve “Borç Bilgisi” 

gönderilecektir. Bildirim alındıktan sonra herhangi bir kamu bankasından “Kurum Ödemeleri-

Muhasebat (e-Devlet) Ödemeleri” bölümünden TC Kimlik No / Vergi Kimlik No / Tahakkuk No 

ile sorgu yapılarak Sondör Yeterlik Belgesi Sınavı giriş ücreti 100 (Yüz) TL ödenecektir. Sınav 

ücretini yatırmayan katılımcılar sınava alınmayacaktır. 

SINAVA GİRİŞ İŞLEMİ 

1- Sınava girecek tüm katılımcılar sınav günü belirtilen saatte sınav merkezinde 

bulunmak, yanında fotoğraflı TC Kimlik Belgesini bulundurmak ve istendiğinde sınav 

değerlendirme komisyonuna göstermek zorundadır. 

2- İçişleri Bakanlığınca Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayınlanmış, sınav 

tarihinde yürürlükteki genelge hükümleri doğrultusunda gerekli önlemler alınacaktır. 

YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1- Sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden olup, en az 50 puan alan başarılı sayılır. 

Hem yazılı, hem sözlü sınav yapılan durumlarda, iki sınavın ortalaması alınır. Genel başarı için 

katsayılarla çarpılarak bulunan ortalamanın en az 65 olması gereklidir. 

2- Sınav sonuçları bir liste halinde sınav yerinde 1 hafta süre ile ilan edilir. 

3- Sınavlarda; not ortalamaları 65’ten yukarı olduğu halde sadece tek dersten başarı 

gösteremeyenler, daha sonraki yıllarda, yalnız başarı gösteremedikleri dersten sınava girerler 

SINAVI KAZANAN KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER 

1- Öğrenim durumunu (en az ilkokul mezunu) gösteren belge (Onaylı diploma sureti), 

2- Birinci sınıf belge alacaklar için en az 7 yıl, 

- İkinci sınıf belge alacaklar için ise en az 4 yıl, 

Çalışmış olduğunu belirten, ilgili kurum veya firmadan alınmış onaylı hizmet belgesi veya 

onaylı bonservis belgesi, 

3- Yeraltısuları işlerinde çalışabileceğine dair göz, kulak, burun ve bedensel sağlık 

durumunu bildiren 2022 yılı içinde yetkili hastaneden alınmış sağlık raporu, 

4- 4 adet vesikalık fotoğraf, (4x 6 ölçeğinde olacak) 

    1566/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.02.2022 Karar No: 7548 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. 

• MERKEZİ VE 

    TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sokak No: 19   06530 Beysukent/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 02.04.2021 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama Ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 5.549 hektar 

• BÖLGESİ  : Kara 

• KAPSADIĞI İLLER : Çanakkale, Tekirdağ 

• PAFTA NUMARASI  : AR/ARR/K/G17-c3 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası 

yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

    1722/1/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.02.2022 Karar No: 7549 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. 

• MERKEZİ VE 

    TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sokak No: 19   06530 Beysukent/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 02.04.2021 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama Ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 14.454 hektar 

• BÖLGESİ  : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Tekirdağ 

• PAFTA NUMARASI : AR/ARR/K/G18-b1, b2, b3 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası 

yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

    1722/2/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.02.2022 Karar No: 7550 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. 
• MERKEZİ VE 
    TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sokak No: 19   06530 Beysukent/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 02.04.2021 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama Ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 22.212 hektar 
• BÖLGESİ  : Kara 
• KAPSADIĞI İL : Hakkari 
• PAFTA NUMARASI : AR/ARR/K/N53-d1, d2, d4 
KARAR: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası 

yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 
    1722/3/1-1 

—— • —— 
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik – Mimarlık 
Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam 
zamanlıdır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Fakülte / Yüksekokul / 
Enstitü 

Bölüm / Program / 
Anabilim Dalı 

Kadro 
Sayısı 

Kadro Unvanı
Uzmanlık 

Alanı 
Mühendislik - Mimarlık 

Fakültesi 
Bilgisayar 

Mühendisliği 
1 

Doktor 
Öğretim Üyesi

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı 
Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/ kvk-
mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

Duyurulur. 1693/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine

İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189)

YÖNETMELİKLER
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik

–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Bingöl Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Arıcılık
ve Arı Ürünleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Demiroğlu Bilim Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


