
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 80. Sayfadadır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

15 Ocak 2017
PAZAR

Sayı : 29949

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin organları, faaliyetleri, çalışma şekli ve denetimine ilişkin usul ve esasları
düzenler.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çocuk: Merkezin faaliyetleri kapsamında birlikte etkinlik yapılması planlanan yedi

yaşından gün almış ve onsekiz yaşını tamamlamamış kişiyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Program: Merkez tarafından veya merkez adına yürütülen bilim, kültür, sanat ve spor

eğitim-öğretim programlarını,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Program Yürütücüsü: Merkezde veya merkez adına sorumluluğunu üstlendiği prog-

ramın konusu ile ilgili bilim alanında akademik eğitim almış Anadolu Üniversitesi öğretim ele-
manını,

f) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,



g) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirmek,

çocukların üniversite ortamında genel bilgi ve birikimlerini arttırmak; çocuklara yaparak, ya-
şayarak ve eğlenerek bilimsel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, merak duyma
gibi becerileri kazandırmak; çocukların sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif anlamda
gelişmelerini sağlamak; çocukların yeteneklerine uygun ortamlar oluşturmak ve meslek se-
çimlerinde kendi yeteneklerine yönelik destek sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitede farklı bilim ve sanat ortamları ile çocukları buluşturmak.
b) Çocukların bilim ve sanat alanlarını çocukluk döneminden başlayarak tanımalarını

sağlayacak farklı düzeylerde programlar planlamak ve uygulamak.
c) Bilimsel, sanatsal ve kültürel nitelikli ulusal/uluslararası düzeyde faaliyetler düzen-

lemek, ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
ç) Etkinlik alanları ile ilgili kitap, dergi, CD, elektronik yayın ve benzeri yayınlamak.
d) Alan uzmanlarının bilgi ve deneyimlerini çocuklarla paylaşmasına ortam hazırla-

mak.
e) Çocukların gelişimi konusunda ebeveynleri bilgilendirmek ve bu konuda ebeveynlere

eğitim etkinlikleri düzenlemek.
f) Engeli olan veya çeşitli nedenlerle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim

alma olanağına sahip olamayan çocukları, Merkezin olanaklarından yararlandırmak.
g) Farklı programların çocukların gelişimine olumlu etkileri konusunda eğitim faali-

yetleri düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kuruludur.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 7 – (1) Müdür, öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından gö-

revlendirilir. Süresi dolmadan boşalan Müdürlük için Rektör tarafından aynı usulle yeniden
görevlendirme yapılır. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan
fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdür, kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde yardımcı olmak üzere iki öğ-
retim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Süresi dolmadan boşalan müdür yar-
dımcılığı için Müdür tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Müdür yardımcıları,
Müdürün verdiği görevleri yerine getirir ve Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda
Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden
ayrılması durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin faaliyet alanlarına ve gelişimine yönelik çalışmalar yapmak.
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c) Merkez personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve Mer-
kez personelini denetlemek.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek ve
toplantının gündemini belirlemek.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma

programını her yıl ocak ayı sonuna kadar hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak
Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin diğer görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalış-

malarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisiyle Rektörün gö-
revlendireceği dört üye ile Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur.

(2) Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan üyelik için aynı usulle baş-
ka bir öğretim elemanı görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.
b) Eğitim programlarının açılmasına ve yürütülmesine ilişkin temel ilke, esas ve usulleri

belirlemek.
c) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu/özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek alana özgü

çalışmalara ilişkin temel ilke, esas ve usulleri belirlemek.
ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.
d) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını onaylamak.
e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Merkezin faaliyetleri alanlarıyla ilgili bilgi

ve deneyim sahibi olan Üniversitenin öğretim elemanları veya kamu/özel kuruluşlardaki uzman
kişiler arasından, Müdürün önerisi ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam
beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin ye-
rine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Danışma Ku-
rulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler geliştirmek,
b) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu/özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmalara

ilişkin önerilerde bulunmak,
c) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak,
ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmaktır.
Program yürütücüsü
MADDE 13 – (1) Program yürütücüsü Müdür tarafından görevlendirilir. Program sona

erdiğinde program yürütücüsünün görevi sona erer.
Program yürütücüsünün görevleri
MADDE 14 – (1) Program yürütücüsünün görevleri şunlardır:
a) Programın içeriği, aşamaları ve görev alacak ekip konusunda Merkeze öneride bu-

lunmak.
b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde sorumlu olduğu programı

yürütmek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 31/3/2011 tarihli ve 27891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana-

dolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ VE AKILLI
SİSTEMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi Robot Teknoloji-

leri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına,  yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Teknik Üniversitesi Robot Teknolojileri ve

Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Bursa Teknik Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler alanında disiplinler arası araştırma ve teknoloji

uygulamaları için ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak.
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b) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, ko-
nuyla ilgili lisans ve lisansüstü dersler için laboratuvar ortamları sağlamak; eğitime, mezuniyet
çalışmalarına ve lisansüstü tez çalışmalarına destek olmak.

c) Üniversite, sanayi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında robot teknolojileri
ve akıllı sistemler konularındaki işbirliğini teşvik etmek, düzenlemek ve uygulanabilir sonuçları
ilgili sektörlerle paylaşmak.

ç) Endüstriyel kuruluşlar başta olmak üzere, diğer özel kuruluşlar ve kamu kuruluşla-
rıyla işbirliği yaparak teknik problemlerin çözümüne dair çalışmalar yapmak, teknoloji geliş-
tirme ve uygulama projelerine destek vererek ortak projeler ve eğitim programları geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler konularında araştırmalar, incelemeler, geliş-

tirmeler, uygulamalar yapmak.
b) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler konularında disiplinler arası yüksek lisans ve

doktora çalışmalarını teşvik etmek, yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının sonuçlarını
ilgili sektörün yönetici ve profesyonellerinin bilgisine sunmak.

c) Merkezin çalıştığı konularda iletişim altyapısını geliştirerek veri tabanları oluşturmak.
ç) Merkezin amacına uygun olarak, teknoloji geliştirme ve teknoloji transferi, teknik

sorunların çözümü, sanayide ve ilgili işletmelerde robot teknolojileri ve akıllı sistemlerin kul-
lanımı ve uygulanması konularında inceleme ve araştırmalar yapmak.

d) Ar-Ge kültürünü oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik toplantılar, seminerler, çalış-
taylar, konferanslar ve kurslar düzenlemek.

e) Robot teknolojileri ve akıllı sistemlerin etkin tanıtımının sağlanması amacıyla pa-
neller, söyleşiler ve yarışmalar organize etmek.

f) Üniversitede robot teknolojileri ve akıllı sistemler ile ilgili konularda çalışan araştır-
macılara, ihtiyaç duydukları kaynak ve altyapıların sağlanması hususunda rehberlik etmek.

g) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı araştırma
ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak.

ğ) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler ile ilgili konularda sanayi ile işbirliği yapmak
ve sanayiye, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri vermek.

h) Üniversitede var olan teknik imkanlardan, robot teknolojileri ve akıllı sistemler ko-
nularında çalışan araştırmacıların faydalanabilmesi için Üniversite birimleri ile gerekli koor-
dinasyonu sağlamak.

ı) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak
projeler üretmek ve çalışmalar yapmak.

i) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler araştırmaları konusunda gerçekleştirilen araş-
tırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları rapor, bülten,
kitap, dergi ve diğer ortamlarda yayın olarak sunmak.

j) Gerçekleştirilen başarılı işbirliği örneklerini iş dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak.
k) Merkezin çalışma amacına hizmet eden Üniversite bünyesindeki ilgili birimlerin la-

boratuvarlarından, laboratuvarlarındaki makine, donanım, yazılım ve mevcut diğer altyapı im-
kanlarından Merkezin araştırmacılarının faydalanmasını sağlamak, yapılan ortak çalışmalarla
ilgili birimlerin gelişmesine katkıda bulunmak.

l) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları
yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-

dan iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görev-
lendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması
durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, bu kurulların geçici

gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
d) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer görevleri yürütmek.
(2) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden

ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite-

nin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcı-
sının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık
eder ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevi, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

doğrultusunda Müdüre Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite Yönetim

Kurulunca Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör
tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden
aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye
görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu top-
lantısına katılamayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(5) Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için alt komisyonlar kurabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Müdürün önereceği bilimsel çalışma grupları ve Merkez birimleri ile bunların so-

rumlularını görevlendirme konusunda karar almak, bu birimlerin çalışma esaslarını belirlemek,
ç) Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü mensupları tarafından önerilen konularda işbirliği

tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev
alabilecek birimleri tespit etmek,

d) Yürütülen faaliyetler hakkında Rektörlüğe, Danışma Kuruluna, fakülte dekanlıkla-
rına, enstitü ve yüksekokul müdürlüklerine ve Üniversitede faaliyet gösteren ilgili merkez mü-
dürlüklerine bilgi sunmak,
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e) Merkezin birimlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek,
f) Merkez bünyesinde oluşturulabilecek bilimsel çalışma gruplarına sonradan katılmak

isteyen araştırmacıların başvurularını değerlendirmek,
g) İş dünyasından gelen araştırma, uygulama projeleri, burs, kurs, eğitim ve benzeri

önerileri, Danışma Kurulunun da katkıları ile değerlendirmek,
ğ) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-

taklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini belirlemek,
h) Merkezin düzenlediği eğitim programlarına katılanlara verilecek belge ve sertifikalar

hakkındaki esasları Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak belirlemek,
ı) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından getirilen ko-

nularda kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör

tarafından belirlenen diğer üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluş-
larından seçilen altı üye ile Müdür dahil toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Da-
nışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin ye-
rine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-
lantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Üniversite ile kamu kuruluşları, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında işbirli-

ğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
b) Yılda bir defadan az olmamak üzere sanayi, ticaret ve hizmet çevrelerinin temsilcileri

ile toplanarak Merkezin ve Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında bilgi vermek,
c) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak, ilgili konularda Yönetim

Kuruluna önerilerde bulunmak.
Araştırma grupları
MADDE 16 – (1) Merkezin uygulama ve araştırma faaliyetlerinin verimli yürütülebil-

mesi amacı ile belirlenmiş alt araştırma ve uygulama alanlarında bilimsel araştırma grupları
oluşturulabilir. Araştırma grubu üyeleri, Müdür tarafından önerilir ve Yönetim Kurulunca be-
lirlenir. Araştırma gruplarına Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından bir koordinatör
belirlenir ve grup faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir.

Merkez sekreteri
MADDE 17 – (1) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıllığına Merkez

sekreteri görevlendirilir. Süresi dolan  merkez sekreteri yeniden görevlendirilebilir.
(2) Merkez sekreteri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplan-

tılarında raportörlük yapar. Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri, iş ve iş-
lemleri yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu
kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Erciyes Üniversitesinden:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ GÖZLEMEVİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bi-

limleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri

Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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 ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Fen Fakültesi: Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesini,
c) Merkez (UZAYBİMER): Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Göz-

lemevi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Astronomi ve uzay bilimleri alanlarında bilimsel araştırma ve uygulama çalışmaları

için gerekli altyapı ve hizmeti sunmak, Üniversitenin ilgili öğretim programlarına destek
vermek,

b) Bilim-toplum projeleri çerçevesinde eğitim-öğretim kurumlarına ve halka yönelik
eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ve özel günler düzenlemek ve bunun için ilgili alanda faa-
liyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Lisans ve lisansüstü düzeyde radyo astronomi, optik astronomi, teorik astrofizik,

uzaktan algılama, uydu teknolojileri, elektrik-elektronik gibi astronomi ve uzay bilimleri ile
ilgili alanlarda eğitim-öğretimi, tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları desteklemek ve ge-
liştirmek, gerekli olan gözlem verilerinin üretilmesi için gözlem ve deney aletlerini temin et-
mek, kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını sağlamak; gözlemevi ve gezegenevi gibi ihtiyaç
duyulan veya kendisine tahsis edilen her türlü tesisi kurmak, yeniden yapılandırmak,

b) Etkinlik alanı için arşiv, veri tabanı ve kitaplık oluşturmak,
c) Üniversitenin ve diğer üniversitelerin bünyesindeki ilgili fakülte ve birimler ile iş-

birliği yapmak, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin öğrenimine katkıda bulunmak,
ç) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel

toplantıları düzenlemek veya katılmak,
d) Türkiye’deki eğitim-öğretim kurumlarına ve halka yönelik eğitim ve bilgilendirme

faaliyetlerinde bulunmak, özel günler düzenlemek,
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e) Bilimsel, teknik bulgu ve verileri açıklayan rapor, bülten, dergi ve benzeri yayınlar
yapmak, kamuoyunu yazılı ve/veya sözlü olarak bilgilendirmek ve görüş bildirmek, ilgili kurum
ve kuruluşlara danışmanlık yapmak,

f) Kurs, yaz okulu, gözlem şenlikleri ve eğitim programları düzenlemek, katılımcılara
katılım belgesi vermek,

g) Yurt içinde ve yurt dışında araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmaları yapmak ve
yaptırmak, bu tür çalışmalara katılmak ve bunları desteklemek,

ğ) Rektörlük tarafından önerilen, Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bu-
lunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim

üyeleri arasından, Rektör tarafından, üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar
görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması duru-
munda görevi sona erer.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olması amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir
Müdür Yardımcısı seçer.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdür tarafından verilen görevleri yapar. Müdürün bulunmadığı
zamanlarda vekâlet görevini yürütür. Müdürün katılmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna
başkanlık eder.  Müdürün görevi sona erdiğinde, Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezi temsil eder ve Merkezin faaliyetlerinin düzenli yü-

rütülmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur, bu amaçla her türlü tedbiri alır. Mü-
dür aşağıdaki görevleri yapar:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,
ç) Her yıl eylül ayında ve istendiğinde bir önceki yıla ilişkin olarak Merkezin işletme,

bakım ve yenileme giderleri, çalışma ve faaliyetleri ile ilgili raporu Rektörlüğe sunmak üzere
Yönetim Kuruluna vermek,

d) Merkezin kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Merkezin
her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bi-

limleri Bölümü öğretim üyeleri arasından üç, Fen Fakültesi veya Üniversitenin Mühendislik
Fakültesi öğretim üyeleri arasından bir olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu
üyeleri Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Sü-
resi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye
seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, üç ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür, gerekli
gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçünün yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya
çağırır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Karar oylamasında eşitlik olması halinde Müdürün kul-
landığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu, en üst karar alma organıdır ve aldığı kararlar bağlayıcıdır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma planı, araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim faaliyetlerini

düzenlemek, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve gerekli kararları almak,
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b) Müdür tarafından hazırlanan eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma planlarını ve prog-
ramlarını incelemek ve karara bağlamak,

c) Kuruluş amaçları doğrultusunda, proje başvurularını inceleyerek, uygun görülenleri
ve destekleme şeklini karara bağlamak,

ç) Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma planlarını ve programlarını hazırlamak,
d) Her yıl eylül ayında ve istendiğinde bir önceki yıla ilişkin olarak Merkezin işletme,

bakım ve yenileme giderleri, çalışma ve faaliyetleri ile ilgili raporu Rektörlüğe sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ça-

lışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör
tarafından görevlendirilen farklı bilim dallarına ait en az üç öğretim üyesi olmak üzere toplam
dört üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl kasım ayı içinde, Müdürün daveti ile toplanır. Danışma
Kurulu gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir.

(3) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmasıyla ilgili görüş ve önerilerde bulunmak,
b) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,
c) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yö-

netim Kuruluna önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin çalışma yeri
MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma yeri Üniversitenin Radyo Astronomi Gözlemevi

ile Üniversite yerleşkesi içerisinde ve dışarısında bulunan Merkeze ait optik teleskoplar ve
diğer hizmet binalarıdır.

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 5/11/2009 tarihli ve 27397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MAHMUDİYE HİPPOTERAPİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye

Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına
ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Hip-

poterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
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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) At yardımlı müdahaleler: Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylere atlarla uygulanan

tedavi, terapi, sportif, sosyal, eğlence ve kültürel amaçlı etkinliklerin tümünü,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Doğal atçılık yöntemleri: Günümüzde at eğitiminde temel alınan öğrenme teorisi ge-

reği, atın doğduğu andan itibaren uygulanan, at ile insan arasında kurulması zorunlu olan güven
ilişkisini oluşturacak doğru beden dili ve uygun uyaranlar kullanılarak gerçekleştirilen atın re-
fahı ve binicinin güvenliğini esas alan at insan ilişkisini,

ç) Engelli birey: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlikleri
açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bedensel, zihinsel, gör-
me, işitme, dil ve konuşma kayıplarından bir ya da birden fazlasını taşıyan veya psikolojik ra-
hatsızlığı olan bireyleri,

d) İhtiyaç sahibi birey: Kişisel nedenlerle atların iyi edici yönünden faydalanmak iste-
yen bireyleri, 

e) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve
Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürünü,

g) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Tesis: Kamu veya özel, gerçek/tüzel kişiler tarafından engelli ve/veya ihtiyaç sahibi

bireylere hippoterapi, atlı terapi, at destekli her türlü faaliyet ve binicilik sporu yaptırmak amacı
ile kurulan, uygunluğu Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından onaylanmış tesisleri,

h) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ülkemizde çeşitli nedenlerle bireysel gelişim özel-

likleri ile eğitim yeterlikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gös-
teren, bedensel, zihinsel, görme, işitme, dil ve konuşma kayıpları bulunan veya psikolojik ra-
hatsızlığı olan ya da kişisel nedenlerle atların iyileştirici yönünden faydalanmak isteyen ihtiyaç
sahibi bireylerin, doğal atçılık yöntemleri kullanarak, at üzerinde ya da yerde tedavisini ya da
sadece atlarla kaliteli zaman geçirme sürecini planlamak, sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak
aktiviteler arasında atlı faaliyetlerin yer alabilmesi için uygun şartları sağlamak, güvenli olarak
etkinlik yapmak ve ihtiyaç duydukları konularda etkili süreçleri planlayabilmek, ilgili alanda
uzmanların disiplinler arası bilimsel araştırma yapmalarına olanak sağlamak, engelli ve/veya
ihtiyaç sahibi bireylerin, Merkez personelinin ve etkinliklerde yer alacak atların güvenli olarak
faaliyet yapabilmelerini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi olan bireylerin at yardımlı müdahale taleplerini karşı-

lamak, bu tür bireylerin at üzerindeki gelişimlerine katkıda bulunmak için gerçekleştirilecek
uygulamaların doğru, güvenli ve bilinçli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli usul, esas ve
yöntemleri uygulamak, geliştirmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuru-
luşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek, Merkez olarak
ya da özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili
uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek.
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c) Araştırmacıların ve öğrencilerin; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma
ve öğretim yapmalarını sağlamak, bu konuda yardımcı olmak.

ç) Amaçta belirtilen konularda dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak,
sosyal-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek.

d) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamunun veya özel sektörün her düzeydeki per-
sonelinin eğitimi için, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel
toplantı ile benzeri faaliyetler düzenlemek.

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bi-
limsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalış-
malar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek.

f) At yardımlı müdahalelerde, birlikte çalışmak durumunda kalacak, sağlık lisansiyerleri
olan, fizyoterapist, ergoterapist, dil konuşma terapisti, psikolog ve dünya genelinde kabul edilen
ilgili alan terapisti uzmanları ile at ve atçılık konusunda yetkin tüm çalışanları, engelli birey
ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin at yardımlı müdahalelerinde taşıyacakları nitelikleri ve so-
rumluluklarını tanımlayarak, ilgili alanda görev alacak personel ve gerçekleştirilecek uygula-
malara ilişkin, yetkinlik belgelerinin ve belge kullanımlarının devamlılığının kurallarını oluş-
turmak ve geliştirmek.

g) At yardımlı müdahalelerde kullanılacak terapi atının özelliklerini ve refah koşullarını
belirlemek, bu uygulamalarda kullanılacak atın uygunluğunun belgelenmesinin esaslarını ve
belge kullanımının devamlılığının kurallarını oluşturmak.

ğ) At yardımlı müdahalelerde, kullanılacak tesisin sahip olması gereken azami özellik-
leri ve bu anlamda yeterliliğinin esaslarını belirlemek.

h) Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin atlı faaliyetlerinin gerçekleşeceği tesis, per-
sonel ve atlar ile ilgili olarak çalışma usul ve esasları hazırlamak, değişen ihtiyaç ve gelişmelere
uygun olarak bunların güncellenmesini sağlamak.

ı) Akraba Topluluklar ve Türk Cumhuriyetleriyle Merkezin amacına uygun ortak pro-
jeler düzenlemek.

i) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.
(2) Merkez faaliyetlerini Üniversitenin Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu bün-

yesinde yer alan tesislerde gerçekleştirir. Merkez çalışmaları için kullanılan alanlar ve yürütü-
lecek faaliyetler Üniversitenin Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile birlikte
koordine edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri ara-

sından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi
başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, Müdürün teklif edeceği üç aday
arasından Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı za-
manlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.
c) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını

amaçlarına uygun olarak yürütmek.
ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini

hazırlamak, toplantıları yönetmek.
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d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün ona-
yına sunmak.

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üni-

versitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önereceği sekiz öğretim
elemanı arasından Rektörün onayı ile görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam
yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı
şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrı-
lanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görev-
lendirilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında

toplanmak.
b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek.
c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı top-

lantı ve faaliyetleri belirlemek.
ç) Proje konularını tespit etmek.
d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, Müdürün tek-

lifine göre bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını ince-
leyip onaylamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.
g) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun

diğer üyeleri ile Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite
öğretim elemanları ve istekleri halinde kamudaki ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından Yö-
netim Kurulu tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam on bir kişiden oluşur.
Her iki ayda bir kez Müdürün çağrısı üzerine Müdür başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt
çoğunluk koşulu aranmaz.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarına teklif ve önerileriyle katkıda bulunmak.
b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda teklif ve öneri geliştir-

mek, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ AVRASYA VE TÜRK DÜNYASI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Avrasya ve Türk Dünyası

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Avrasya ve Türk Dünyası Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların
görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Gazi Üniversitesi Avrasya ve Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Avrupa ve Asya’yı kapsayacak şekilde tanımlanan bölgede geçmişte meydana gelmiş,

halen mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler
konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak,

b) Geleceğe yönelik misyonlar geliştirmek ve uygulamak,
c) Alanla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak proje faaliyetleri yü-

rütmek,
ç) Merkezin kapsama alanı içinde yer alan üniversitelerle Merkezin hedefleri doğrul-

tusunda işbirliği yapmak,
d) Alanla ilgili bir arşiv oluşturmak ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslar-

arası alanda etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak,
e) Medya ve yayın dünyasıyla ortak projeler yürütmek,
f) Lisans ve lisansüstü eğitimlere katkı sağlamak,
g) Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı faaliyetlerde bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
a) Araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak,
b) Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla

işbirliğinde bulunarak araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek,
c) Alanla ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, seminer, toplantı, eğitim

ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
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ç) Alanla ilgili olarak sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve
yürütmek,

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetle-
rini gerçekleştirmek,

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür
projelere katkıda bulunmak,

f) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçe-
vesinde danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,

g) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırma-
larına destek olmak,

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde Üniversitenin diğer birimleri ile iş
birliği yapmak,

h) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde yazılı, görsel, işitsel
yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet sayfası,
belgesel film ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayınlamak,

ı) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere
katkıda bulunmak,

i) Avrasya ve Türk Dünyası araştırmalarıyla ilgili arşiv oluşturmak,
j) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel ça-

lıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak,
k) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve ya-

bancı uzmanlardan yararlanmak,
l) Amacı 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 ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür ye-
niden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda, yerine müdür yar-
dımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkezde görevli öğretim üyeleri arasından en çok iki
kişi, müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları Merkez faaliyetlerinin yü-
rütülmesinde Müdüre yardımcı olmakla görevlidir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesi

ve denetimiyle ilgili önlemleri almak ve koordinasyonu sağlamak,
b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Üniversite öğretim elemanları arasından değişik bilim alanlarında Yönetim Kuru-

lunda görev yapabilecek öğretim üyelerini tespit etmek ve görevlendirilmeleri için Rektöre
öneride bulunmak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek,
d) Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini tespit etmek,
e) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları

yapmak, alınan kararları uygulamak,
f) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek, koordine etmek, denetlemek; Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma ra-
porunu rektöre sunmak ve sonuçlandırmak,
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g)Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,
ğ) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak,
ı) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görev-

lendirmeler için Rektörlük makamına teklifte bulunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları da dâhil olmak üzere,

Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları
arasından,  Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye ile
birlikte toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dol-
madan ayrılan veya altı aydan fazla süreyle görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak
olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün önerisi ile Rektör tarafından
yeni üye görevlendirilir.  Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir defa salt çoğun-
lukla toplanır, kararlar salt çoğunlukla alınır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün
yokluğunda bu görevi Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı yürütür.

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

sağlamak, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyacını tespit etmek,
b) Gerekli gördüğü durumlarda, çalışma alanı ile ilgili görüşleri hayata geçirmek üzere

Merkez bünyesinde geçici ve sürekli çalışma grupları oluşturmak ve bu gruplarda görevlendi-
rilecek adayları tespit etmek,

c) Merkez elemanlarını araştırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve
taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluş-
larla işbirliği yaparak; amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçek-
leştirmek,

d) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak,
e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
f) İlgili mevzuat ile verilen görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarında bilgi,

deneyim ve eser sahibi uzman bilim insanları ve bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan kurum
ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme,
Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir. Danışma Kurulu, en fazla on üye-
den oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa salt çoğunluk
aranmaksızın toplanır ve kararlar alır.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görüşlerini bildirmek
ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan türlü

alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Rumeli Üniversitesinden:
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim

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 Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde

bulunur:
a) İhtiyaç duyulan konularda kamu ve özel kuruluşlara yönelik eğitim ve sertifika prog-

ramları düzenlemek.
b) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyet-

lerde bulunmak.
c) İnternet aracılığı ile eğitim programları gerçekleştirmek.
ç) Üniversitenin uygun gördüğü konularda kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların orga-

nizasyonlarını yapmak.
d) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.
Yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede idari veya akademik görev yapan kişiler arasın-

dan Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile üç yıl süre ile
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bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman mü-
dür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün teklifi ile Rektör müdür yardımcısını değişti-
rebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak.
ç) Faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak.
d) Eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

geleri düzenleyerek vermek.
e) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin faaliyetlerini içeren raporları düzenleyerek

Rektör ve Mütevelli Heyetine sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya ko-

nusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Yöne-
tim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç
yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin ye-
rine kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından önerilen aday, Yönetim Kurulu üyesi ola-
rak görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde
olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili her türlü programın hazırlanması ve planlanması, ka-

tılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda

bulunan Üniversite içinden veya dışından, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler
arasından Merkez Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen
en çok yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmeler yapar ve
öneriler sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No: 2013/189 

Antalya Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın 03/01/2012 tarih 2012/166 esas sayılı iddianamesi 

ile sanık Yaakon Maman hakkında UyuĢturucu ve Uyarıcı madde ihraç etmeye teĢebbüs suçundan 

TCK'nın 188/1-3, 35/1-2, 53, 54 maddeleri gereğince kamu davası açılmıĢtır. 

Sanık kovuĢturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla, yabancı ülkede bulunduğu 

kendisine ulaĢılamadığı, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmediği 

takdirde, CMK'nun 248. maddesi gereğince kaçak kararı verilerek kanunda ön görülen tedbirlere 

hükmedileceği hususunun, tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

Sanığın 

Adı Soyadı : YAAKON MAMAN 

Baba Adı : Shımon 

Anne Adı : Merı 

Doğum Tarihi : 1965 

Uyruğu : Ġsrail 

Pasaport No : 111325306 11298 
—— •• —— 

İstanbul (Kapatılan) 77. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/425 

Karar No : 2015/829 

Ġstanbul 77. Asliye Ceza Mahkemesinin 27/10/2015 tarih, 2014/425 (E) 2015/829 (K) 

sayılı kararı ile Hakaret ve Yaralama suçlarından Türk Ceza Kanununun 86/2, 29/1, 62/1, 52/2, 

Ceza Muhakemeleri Kanunun 231/5; 125/1-4, 129/1, 62/1, 52/2; Ceza Muhakemeleri Kanununun 

231/5 Maddeleri uyarınca her iki suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl denetim 

süresine tabii tutulmasına iliĢkin karar verilen: Mehmet ve Nihal oğlu, 1988 doğumlu, MURAT 

YAĞCIOĞLU'nun dosyaya bildirdiği adresine ulaĢılamadığı ve baĢkaca tebligata yarar açık 

adresinin olmadığı dikkate alınarak; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra Sanıktan tahsiline, 

Ġlan olunur. 11021 

—— •• —— 
Yargıtay 23. Hukuk Dairesinden: 

Esas No: 2015-8478 

Asıl dosyada davacılar birleĢen dosyada davalılar S.S. Antalya Hitit Arsa ve Konut Yapı 

Kooperatifi ve diğerleri tarafından asıl dosyada davalılar birleĢen dosyada davalılar Fatma 

KALAKOĞLU ve diğerleri aleyhine açılan alacak, haksız iĢgal tazminatı (Ercimisil) davasında; 

Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 09.05.2014 tarih ve 2012/92 Esas, 2014/261 Karar sayılı 

hüküm asıl dosyada davacılar birleĢen dosyada davalılar S.S. Antalya Hitit Arsa ve Konut Yapı 

Kooperatifi ve diğerleri vekili tarafından duruĢmalı olarak temyiz edilmiĢtir. Davalılardan Osman 

BATTIR, Atalay TUNÇ, Mehmet KARAGÖZ, Ġsmet ÇERKEZ ve Ali BAYKAN'a duruĢma 

gününün ilanen tebliğine karar verilmiĢ olmakla; 

13 Haziran 2017 Salı günü saat 09:15'de duruĢmaya gelmedikleri takdirde duruĢmanın 

yokluklarında yapılacağına dair iĢbu ilan duruĢma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere 

davalılardan Osman Battır, Atalay Tunç, Mehmet Karagöz, Ġsmet Çerkez ve Ali Baykan'a, 

Ġlan olunur. 344/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - AĢağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen 

ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesine ait, taĢınmazlar 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 
 

Ġli Mahallesi Ada Parsel 

Yüzölçümü 

(m²) 

Mevcut 

Durumu 

Muhammen 

Bedeli (TL) 

Geçici 

Teminat 

Miktarı 

(TL) 

Ġhale 

Saati 

ġanlıurfa Mehmetçik 155 2 5.468,15 
BoĢ 

Arsa 
2.187.260,00 65.617,80 11:10 

ġanlıurfa Mehmetçik 155 3 5.603,36 
BoĢ 

Arsa 
2.241.344,00 67.240,32 11:15 

ġanlıurfa Mehmetçik 155 4 5.518,48 
BoĢ 

Arsa 
2.207.392,00 66.221,76 11:20 

ġanlıurfa Mehmetçik 155 5 5.553,04 
BoĢ 

Arsa 
2.498.868,00 74.966,04 11:25 

ġanlıurfa Mehmetçik 155 6 5.468,16 
BoĢ 

Arsa 
2.323.968,00 69.719,04 11:30 

ġanlıurfa Mehmetçik 155 7 5.603,36 
BoĢ 

Arsa 
2.521.512,00 75.645,36 11:35 

ġanlıurfa Mehmetçik 156 9 7.214,66 
BoĢ 

Arsa 
3.246,597,00 97.397,91 11:40 

ġanlıurfa Mehmetçik 156 10 7.214,63 
BoĢ 

Arsa 
3.066.217,75 91.986,53 11:45 

ġanlıurfa Mehmetçik 156 11 7.214,66 
BoĢ 

Arsa 
3.246.597,00 97.397,91 11:50 

 

2 - Ġhale Atatürk Mahallesi BüyükĢehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 

26/01/2017 PerĢembe günü Belediye Encümenince yapılacaktır. 

3 - TaĢınmaz Mal SatıĢ ġartnamesi Kanberiye Mahallesi BüyükĢehir Belediye Ek Hizmet 

Binası, Emlak Ġstimlâk Daire BaĢkanlığında görülebilir ve 250,00 TL karĢılığında aynı adresten 

temin edilebilir. Ġhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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4 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI; 

a) 2886 Sayılı D.Ġ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, 

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.Ġ.K.’nun 27. maddesinde 

belirtilen Ģartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair 

banka makbuzunu, 

c) Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartnameyi, 

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kiĢiler için) 

e) Ġhalenin yapılmıĢ olduğu yıl içerisinde alınmıĢ kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek 

kiĢiler için), 

f) Noter tasdikli imza sirkülerini, 

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, 

h) Tüzel kiĢi olması halinde, yukarda istenen belge dıĢında; mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapılmıĢ olduğu yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna 

dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası, 

i) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, yukarda istenen belgeler dıĢında; Ģekli ve içeriği 

ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi, 

j) Tüzel kiĢi olması halinde, yukarda istenen belgeler dıĢında; teklif vermeye yetkili 

olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dıĢında; istekli adına 

katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesi, 

5 - TaĢınmaz satıĢ ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve Ģartnamede 

belirtilen belgeler ile birlikte satıĢ Ģartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 

26/01/2017 tarihinde PerĢembe günü saat 11:00’e kadar ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi Emlak 

Ġstimlak Daire BaĢkanlığına teslim edeceklerdir. 

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununu 37. 

maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaĢması Ģarttır. 

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, Ġdare ya da komisyon herhangi 

bir suretle sorumlu değildir. 

8 - Ġhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 

Bilgi Ġçin : ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlâk Daire BaĢkanlığı 

  Atatürk Mahallesi BüyükĢehir Belediye Binası - ġANLIURFA 

Telefon : 0 414 313 1607   Dahili 17 08 

Faks : 0 414 313 0649  

www.sanliurfa.bel.tr    kalite@sanliurfa.bel.tr 

e-posta : buyuksehiremlak63@hotmail.com 

Ġlan olunur. 355/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 03.01.2017    Karar No: 6973 

ġĠRKETĠN: 

● TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZĠ : Ankara 

● TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 86   06100 Söğütözü/ 

ANKARA 

● MÜRACAAT TARĠHĠ : 17.08.2016 

RUHSATIN:  

● MAHĠYETĠ : ĠĢletme ruhsat süresinin uzatımı 

● SAHA ĠġARETĠ : TPO/AJ 

● KAPSADIĞI ĠL : Diyarbakır  

● KAPSADIĞI ĠLÇE : Hazro 

● YÜZÖLÇÜMÜ : 1368 Hektar 

● HAK SIRA NUMARASI : ARĠ/TPO/2893 

● BAġLANGIÇ TARĠHĠ : 30.06.1989 

● VERĠLĠġ TARĠHĠ : 20.02.1990 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu, yukarıda, saha iĢareti, ili, ilçesi, yüzölçümü ve 

hak sıra numarası yazılı petrol iĢletme ruhsatının süresinin sona erdiği 30.06.2016 tarihinden 

itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3’üncü ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 18/5’inci maddeleri gereğince 30.06.2026 tarihine kadar 10 yıl süre ile 

uzatılması için müracaatta bulunmuĢtur. 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin Ģekli ve esas 

Ģartlarına ve iĢletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu 

tespit edildikten sonra, ARĠ/TPO/2893 hak sıra numaralı petrol iĢletme ruhsatının süresinin, ―ĠĢbu 

Kararın Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren iki yıl içinde üretime baĢlanarak, petrolle birlikte 

üretilen doğal gazın ekonomiye kazandırılması veya tekrardan rezervuara geri basılması aksi 

halde fesih iĢlemine tabi tutulması‖ Ģartıyla, sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile 

yapılacak yatırım dikkate alınarak, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3’üncü maddesi 

gereğince 30.06.2026 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiĢtir. 

 375/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.06/809 

Toplantı Tarihi ve No : 23.12.2016-311 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.12.2016-7476 ĠZMĠR 

Manisa ili, Kula ilçesi, Narıncalıbıtrak Mahallesi, Çobanderesi mevkiinde Manisa Müze 

Müdürlüğü ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan tespit çalıĢması sonucu 

belirlenmiĢ olan arkeolojik alana iliĢkin Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

08/04/2016 tarihli ve 1591 sayılı yazısı, alanın tesciline yönelik çalıĢmalar kapsamında Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiĢ olan Kurum görüĢleri, Müdürlük evrak kaydında 07/12/2016 

tarih ve 1259 sayı ile kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Manisa ili, Kula ilçesi, Narıncalıbıtrak Mahallesinde Çobanderesi mevkiindeki arkeolojik 

alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli pafta üzerinde gösterildiği Ģekilde I. Derece ve III. Derece 

Arkeolojik sit olarak tesciline, kararımız eki sit fiĢinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.01/426 

Toplantı Tarihi ve No : 23.12.2016-311 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.12.2016-7469 ĠZMĠR 

Manisa Ġli, Akhisar Ġlçesi, Sırtköy Mahallesi sınırlarında kalan alanda tescil çalıĢmalarının 

tamamlanmasının istendiği Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

14.04.2016 tarihli ve 6517 sayılı kararı gereği, Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğünün 15.07.2016 tarihli ve 2564 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü 

haritası; 5177 sayılı kanun ile değiĢik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum 

görüĢleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve Müdürlük evrak kaydında 21.12.2016 

tarihli ve 1309 sayı ile kayıtlı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Manisa Ġli, Akhisar Ġlçesi, Sırtköy ve Sabancılar Mahallesi sınırlarında kalan alanın, 

kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ile 1. (Birinci) ve 

3.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli sit fiĢinin uygun olduğuna,  

Bahse konu alandaki mozaiklerin yüzeye yakın olması nedeniyle,  mozaikli alanda 

tahribatın önlenmesi amaçlı, toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet 

gerçekleĢtirilmemesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.00/380 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2016-165 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2016-3562 KÜTAHYA 

UĢak Ġli, Merkez Ġlçesi, Güre Köyü, Kenan Tepe Höyüğünün I. (Birinci) derece arkeolojik 

sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; UĢak Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

31.08.2009 tarih ve B.16.0.PER.4.64.00.00.240.01/1839 sayılı ve ekleri, Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.09.2009 tarih ve B.16 0.KVM.4.43 

00.02/64.00/380 sayılı yazısı, UĢak Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30.11.2015 tarih 

ve 49969645.168.01/3069 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum 

görüĢlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 05.01.2016 tarih ve 38092246-165.02-64.00/380-12 sayılı yazısı ve eki, istenen 

kurum görüĢlerinin iletildiği, UĢak Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 20.01.2016 tarih 

ve 52720483-250-E.380 sayılı yazısı, Ġller Bankası Anonim ġirketi, Mekansal Planlama Dairesi 

BaĢkanlığının 20.01.2016 tarih ve 44812147-202.99-1383 sayılı yazısı, Karayolları Genel 

Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 20.01.2016 tarih ve 86141515-755.01/14089 sayılı yazısı, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 20.01.2016 tarih ve 

20913469-101.29.02-E.402432 sayılı yazısı ve ekleri, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, 2. Bölge 

Müdürlüğünün 29.01.2016 tarih ve 510917705-611.99-66800 sayılı yazısı, Yatırım ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğünün 17.02.2016 tarih ve 63911721-307.01.01[05]31846 sayılı yazısı, Kütahya 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 06.09.2016 tarih ve 38092246-165.02-

64.00/380-1839 sayılı yazısı ve eki, UĢak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 21.09.2016 tarih ve 

85297090-170.03.01/E.2082187 sayılı ve 06.10.2016 tarih ve 85297090.170.03.01/E.2194655 

sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 25.10.2016 tarih ve 4865 sayı ile kayıtlı rapor 

okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

UĢak Ġli, Merkez Ġlçesi, Güre Köyü, Kenan Tepe Höyüğünün I. (Birinci) derece arkeolojik 

sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; UĢak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

24.08.2009 ve 24.11.2015 tarihli raporlar ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 

1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği Ģekliyle belirlenen Kenan Tepe 

Höyüğünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; Ģerh konulacak parseller 

listesinin ve tescil fiĢinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 

geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.00/380 

Toplantı Tarihi ve No : 08.12.2016-174 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.12.2016-3706 KÜTAHYA 

UĢak Ġli, Merkez Ġlçesi, Güre Köyü, Kenan Tepe Höyüğünün I. (Birinci) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine iliĢkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 26.10.2016 tarih ve 3562 karar metninde sehven Güre Köyü yazılan köy adının 

KöprübaĢı olarak düzeltilmesi istemine iliĢkin;  UĢak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 

17.11.2016 tarih ve 85297090-170.99-E.2537702 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 26.10.2016 tarih ve 3562 sayılı kararı ile Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 07.12.2016 tarih 

ve 5568 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

UĢak Ġli, Merkez Ġlçesi, KöprübaĢı Köyünde yer alan, Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 26.10.2016 tarih ve 3562 sayılı kararı ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik 

Sit olarak tescillenen, Kenan Tepe Höyüğüne ait 1/25000 ölçekli harita, kadastral harita ve Ģerh 

konulacak parseller listesinde köy adı, KöprübaĢı Köyü olması gerekirken Güre Köyü olarak 

yazılmıĢ olduğunun bildirildiği UĢak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 17.11.2016 tarih yazısı 

doğrultusunda; Kenan Tepe Höyüğünde oluĢan maddi hatanın düzeltilmesine; Kütahya Kültür 

Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 26.10.2016 tarih ve 3562 sayılı kararı eki 1/25000 ölçekli 

haritanın, kadastro paftası ve Ģerh konulacak parseller listesinin iptaline; alana iliĢkin yeniden 

hazırlanan karar eki 1/25000 ölçekli harita, kadastro haritası ve Ģerh konulacak parsellere ait yeni 

listenin düzeltildiği Ģekliyle onaylanmasına, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 43.06/201 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2016-165 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2016-3568 KÜTAHYA 

Kütahya Ġli, TavĢanlı Ġlçesi, KaraĢehir Mahallesi, Köyönü Arkeolojik YerleĢiminde 131 

ada 38 parsel sınırları içinde kalan çeĢmenin onarılması istemine iliĢkin; Nuri OYANKAYA’nın 

04.12.2014 tarihli dilekçesi, söz konusu alana ait karelajlı kadastro plan örneğinin istendiği 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 19.09.2016 tarih ve 

38092246.165.02-43.06/201-1867 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 

05.10.2016 tarih ve 65820641(TavĢanlı)-160.99-E.2178141 sayılı yazısı eki ile, Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 

24.10.2016 tarih ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda;  

Kütahya Ġli, TavĢanlı Ġlçesi, KaraĢehir Mahallesinde yer alan, EskiĢehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.01.2003 tarih ve 2245 sayılı kararı ile I.(Birinci) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescillenen, EskiĢehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 02.04.2005 tarih ve 333 sayılı kararı ile sit sınırları kadastrak paftaya aktarılan 

Köyönü Arkeoloji YerleĢiminin, I. (Birinci) ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak 

sayısallaĢtırılan haritasının uygun olduğuna, alana iliĢkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli harita, 

kadastral harita ve Ģerh konulacak parseller listesinin uygun olduğuna, alanda Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli 

olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.05/8 

Toplantı Tarihi ve No : 08.12.2016-174 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.12.2016-3707 KÜTAHYA 

UĢak Ġli, Ulubey Ġlçesi, Sülümenli Köyünde yer alan Blaundos Antik Kenti sit sınırlarının 

sayısallaĢtırıldığı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.10.2016 tarih ve 

3564 karar metni eki Ģerh konulacak parseller listesinde sehven Sülümenli Köyü yazılan köy 

adının Sülümenli, Ġnay ve Kıran köyleri olarak düzeltilmesi istemine iliĢkin;  Ulubey 

Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 10.11.2016 tarih ve 1838 yevmiye sayılı yazısı ile Kütahya 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük 

evrakına 08.12.2016 tarih ve 5615 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

UĢak Ġli, Ulubey Ġlçesi, Sülümenli Köyünde yer alan, Gayri Menkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulu BaĢkanlığı’nın 21.03.1983 tarih ve A-4049 sayılı kararı ile I.(Birinci) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen, Ġzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 09.05.2001 tarih ve 9961 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli haritası onaylanan, 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.10.2016 tarih ve 3564 sayılı kararı ile 

sit sınırları sayısallaĢtırılan, Blaundos Antik Kenetine ait Ģerh konulacak parseller listesinde 

Sülümenli, Ġnay ve Kıran Köyleri olması gerekirken Sülümenli Köyü olarak yazılmıĢ olduğunun 

bildirildiği Ulubey Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 10.11.2016 tarih ve 1838 yevmiye sayılı 

yazısı doğrultusunda; Blaundos Antik Kenti Ģerh konulacak parseller listesinde oluĢan maddi 

hatanın düzeltilmesine; alana iliĢkin yeniden hazırlanan karar eki Ģerh konulacak parsellere ait 

yeni listenin düzeltildiği Ģekliyle onaylanmasına, karar verildi. 366/1/1-1 

————— 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.05/8 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2016-165 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2016-3564 KÜTAHYA 

UĢak Ġli, Ulubey Ġlçesi, Sülümenli Köyünde yer alan Blaundos Antik Kenti I.(Birinci) 

Derece Arkeolojik Sit sınırlarının sayısallaĢtırılması istemine iliĢkin; UĢak Valiliği, Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün 09.09.2016 tarih ve 49969645.165.02.03/2416 sayılı yazısı ve ekleri, 

UĢak Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.10.2016 tarih ve 49969645.168.01/2585 

sayılı yazısı ve eki rapor ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 26.10.2016 tarih ve 4876 sayı ile kayıtlı rapor 

okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

UĢak Ġli, Ulubey Ġlçesi, Sülümenli Köyünde yer alan, Gayri Menkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulu BaĢkanlığı’nın 21.03.1983 tarih ve A-4049 sayılı kararı ile I.(Birinci) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen, Ġzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 09.05.2001 tarih ve 9961 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli haritası onaylanan 

Blaundos Antik Kentinin sit sınırlarının sayısallaĢtırılmasına yönelik UĢak Müze Müdürlüğü ve 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan çalıĢma 

sonucunda hazırlanan UĢak Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.10.2016 tarih ve 

49969645.168.01/2585 sayılı yazısı ve eki rapor doğrultusunda Blaundos Antik Kenti I. (Birinci) 

Derece Arkeolojik Sit sınırlarını yeniden düzenleyen öneri 1/25000 ölçekli sit haritası, kadastro 

paftası ve Ģerh konulacak parseller listesinin onaylanmasına, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 43.00/1330 

Toplantı Tarihi ve No : 19.03.2016-144 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.03.2016-3129 KÜTAHYA 

Kütahya Ġli, Merkez, Siner Mahallesi’nde yer alan Kocahöyük Tümülüsüne iliĢkin 

Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapımında kullanılmak üzere güncel sit sınırlarının tespit edilerek 

koordinatlı haritalarının iletilmesi istemine iliĢkin; Kütahya Belediyesi Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğünün 09.02.2015 tarih ve 98030830-050.04.04-485-2458 sayılı yazısı ve ekleri ile 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

Müdürlük evrakına 23.02.2016 tarih ve 1029 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Kütahya Ġli, Merkez, Siner Mahallesi’nde yer alan, EskiĢehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulunun 03.07.1998 tarih ve 607 sayılı kararı ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescilli aynı kurulun 20.03.2010 tarih ve 907 sayılı kararı ile sit sınırları kadastral paftaya 

aktarılan, Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.03.2011 tarih ve 

907 sayılı kararı ile sit sınırları yeniden belirlenen Kocahöyük Tümülüsünün sit sınırlarının 

sayısallaĢtırılmasına yönelik Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca yapılan çalıĢma sonucunda hazırlanan ve Kocahöyük Tümülüsü I. (Birinci) Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarını yeniden düzenleyen öneri 1/25000 ölçekli sit haritası, kadastro paftası ve 

Ģerh konulacak ve Ģerh kaldırılacak parseller listesinin onaylanmasının uygun olduğuna, karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.05/35 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2016-165 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2016-3555 KÜTAHYA 

UĢak Ġli, Ulubey Ġlçesi-EĢme Yol ayırımı ile Güllü Köyü arasında yol geniĢletme 

çalıĢmaları yapılmasında herhangi bir sakınca olup olmadığına dair görüĢlerimizin bildirilmesi 

istemine iliĢkin; Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 14.04.2014 tarih ve 

86141515-755.01/64630 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu ve UĢak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan15.04.2015 tarih ve 2182 sayılı rapor, 

faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüĢlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.04.2015 tarih ve 38092246-165.02-

64.05/35-753 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüĢlerinin iletildiği, Devlet Su ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 08.05.2015 tarih ve 510917705-110-296770 sayılı yazısı ve 

eki,  EskiĢehir Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 08.05.2015 tarih ve 58346687-299-

4089 sayılı yazısı, Ġller Bankası Anonim ġirketi, Mekansal Planlama Dairesi BaĢkanlığının 

12.05.2015 tarih ve 44812147-202.99-12038 sayılı yazısı, Yatırım ĠĢletmeler Genel 

Müdürlüğünün 15.05.2015 tarih ve 19177542-309.99[6400620001]-95777 sayılı yazısı, 

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 29.05.2015 tarih ve 86141515-755.01/104272 sayılı yazısı, 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, V. Bölge Müdürlüğünün 29.05.2015 tarih ve 88570880-045.01-

116621 sayılı yazısı ve eki, UĢak Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 

12.06.2015 tarih ve 26163249-750-Otomatik/8364 sayılı yazısı, UĢak Valiliği, Çevre ve ġehircilik 

Ġl Müdürlüğünün 22.06.2015 tarih ve 52720483-299-2984 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 09.08.2015 tarih ve 20913469-101.29.02-253151-

253150 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

21.04.2015 tarih ve 38092246-165.02-64.05/35-762 sayılı ve 05.09.2015 tarih ve 38092246-

165.02-64.05/35-1813 sayılı yazıları ve ekleri, UĢak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 09.09.2016 

tarih ve 85297090-190.02-E.2048132 sayılı ve 10.10.2016 tarih ve 85297090-190.02-E.2208710 

sayılı yazıları ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 25.10.2016 tarih ve 4863 sayı ile kayıtlı rapor 

okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

UĢak Ġli, Ulubey Ġlçesi, Ġnay Köyünde yer alan, Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 24. l0.2009 tarih ve 198 sayılı kararı ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik 

Sit olarak tescilli Söğüt Arkeolojik YerleĢiminin sit sınırlarının geniĢletilmesi istemine iliĢkin; 

UĢak Müze Müdürlüğü ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarınca 

hazırlanan 15.04.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 

ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği Ģekliyle belirlenen Söğüt Arkeolojik YerleĢiminin 

I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak sınırlarının geniĢletilmesine; tescil fiĢinin ve Ģerh 

konulacak parseller listesinin onaylanmasına; projelendirilen yol çalıĢmasının sit sınırları dıĢına 

taĢınmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Bursa Teknik Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Gazi Üniversitesi Avrasya ve Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

NOT: 14/1/2017 tarihli ve 29948 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2017 Yılı
Yatırım Programı yayımlanmıştır.

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

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


