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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ NESİL KOMPOZİT MALZEME 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi Yeni Nesil Kom-

pozit Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Teknik Üniversitesi Yeni Nesil Kompozit Mal-

zeme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının ve çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarına 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 Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve

Araştırma Merkezini, 

c) Misafir Araştırmacı: Bursa Teknik Üniversitesi çalışanı olmayıp merkez bünyesinde

araştırma faaliyetinde bulunacak araştırmacıları, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

d) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini, 

e) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü, 

f) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu, 

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Üniversite bünyesinde Yeni Nesil Kompozit Malzemeler alanında yüksek nitelikli

bilimsel araştırmalar yapmak ve teknoloji geliştirmek, 

b) Bu alanda yapılan buluşları ve uygulamaları hızlandırmak, katma değeri yüksek

kompozit malzemelerin geliştirilmesine katkı sağlamak, 

c) Kompozit malzemeler alanında lisans ve lisansüstü dersler için laboratuvar ortamları

sağlamak; eğitime, mezuniyet çalışmalarına ve lisansüstü tez çalışmalarına destek olmak, 

ç) Üniversite, sanayi ve diğer araştırma ve kalkınma kurumlarının bu konuda işbirliği

yapmasını sağlamak, 

d) Altyapı, teknolojik bilgi birikimi, bilimsel projeler ve yetişmiş insan gücüyle Bursa

ili ve Marmara bölgesindeki kompozit malzemeler araştırma/geliştirme faaliyetlerine katkı sağ-

lamak.

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yeni nesil kompozit malzemeler, bu kompozitlerin nano, mikro ve makro yapılı ola-

rak üretimleri, son ürün özelliklerinin kontrolü için yeni süreçlerin geliştirilmesi, eklemeli ima-

lat ve üç boyutlu basım teknikleri ile işleme süreçleri üzerine ileri düzeyde bilimsel araştırmalar

yapmak ve teknoloji geliştirmek, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, konferanslar,

seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruluşlara öncülük etmek, 

b) Yeni nesil kompozit malzemeler alanında ilgili enstitü bünyesinde yürütülen disip-

linler arası lisansüstü öğretim faaliyetlerine destek olmak, 
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c) Yeni nesil kompozit malzemeler alanında çalışan farklı bölümlerin ortak kullanabi-

leceği gelişmiş laboratuvar imkanlarını sağlayarak disiplinler arası daha etkin bilimsel araştır-

maların yürütülmesine destek olmak,

ç) Yeni nesil kompozit malzeme araştırmalarını esas alan eğitim seminerleri, konferans

ve bilimsel toplantılar düzenlemek, 

d) Kompozit malzeme üretimi alanında sanayinin ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar

yapmak, ortak projeler yürütmek ve bunları sanayiye aktarmak, 

e) İleri kompozit malzemeler alanında etkin faaliyetler yürüten yurt içi ve yurt dışı araş-

tırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak, 

f) Merkez bünyesinde kompozit malzemeler alanında araştırma gruplarının oluşturul-

masını sağlamak ve Üniversitenin yüksek nitelikli bilimsel araştırma projeleri yürütme potan-

siyelini arttırmak, 

g) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin

raporlar düzenlemek, 

ğ) Yeni nesil kompozit malzemeler alanında gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını rapor,

bülten, kitap, dergi ve diğer ortamlarda yayınlamak, 

h) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen amaçlara uygun diğer faaliyetleri yürütmek.

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; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-

dan iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, aynı usullerle

tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması

durumunda görevi sona erer. 

(2) Müdürün önerisiyle çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede

görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-

revlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür

gerekli gördüğünde yardımcılarının değiştirilebilmesini Rektöre teklif edebilir. 

(3) Müdürün yokluğunda müdürün görevlendireceği Müdür yardımcısı Müdüre vekâlet

eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez. 
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Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, 

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak, 

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulu-

nun geçici gündemini belirlemek ve alınan kararları yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve

denetlemek, 

ç) Merkez çalışanlarının görevlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek, 

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim

Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektörün onayına sunmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Müdürün Üni-

versitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından önerdiği ve Rektör tarafından gö-

revlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanlığını Müdür yürütür. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresinin bitiminden önce

ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, yeni üye gö-

revlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-

lantıya katılan üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yö-

nünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda hazırlanan çalışma programını

kontrol etmek, onaylamak ve Rektöre sunmak, 

b) Hazırlanan yıllık faaliyet raporunu kontrol etmek, onaylamak ve Rektöre sunmak, 

c) Merkezde yapılan araştırmaların vizyonu, odağı, yeni çalışma alanları, ortaklık ve iş

birliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak, 

ç) Müdürün önerisiyle geçici ve sürekli bilimsel araştırma grupları kurulması ve bun-

ların görev sürelerinin belirlenmesi konularını karara bağlamak,

d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli ka-

rarları ve önlemleri almak, 

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından getirilen ko-

nularda kararlar almak.

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tara-

fından kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile diğer üniversitelerden seçilen en fazla

altı üye ile Müdürden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. 
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(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kere top-

lanarak Merkez faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur. 

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-

lantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. 

(4) Danışma Kurulunun idari bir yetkisi bulunmaz. 

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (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) Merkezin çalışma alanları kapsamındaki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmeler

yaparak ilgili konularda Yönetim Kuruluna yeni fikirler ve öneriler sunmak. 

Araştırma grupları 

MADDE 14 – (1) Yüksek nitelikli ve verimli bilimsel faaliyetlerin yürütülebilmesi

amacı ile belli çalışma alanlarına yönelmiş araştırma grupları oluşturulabilir. Araştırma grup-

larının faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir. Araştırma grupları içerisinde farklı

Üniversite, özel ve kamu kuruluşları, araştırma merkezleri ve benzer kurumlardan misafir araş-

tırmacılar yer alabilir. Araştırma grubu üyeleri, Müdür tarafından önerilir ve Yönetim Kuru-

lunca onaylanır. 

Merkez sekreteri 

MADDE 15 – (1) Merkez Sekreteri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından gö-

revlendirilir. Sekreter her defasında bir yıllığına görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden

görevlendirilebilir. 

(2) Merkez sekreteri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplan-

tılarında raportör olarak görev yapar. Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri,

iş ve işlemleri yürütür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 17 – (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 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Öğ-

retimi 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; Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi

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

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (DPÜ DİLMER): Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-

öğretim faaliyetleri dışında, yaşam boyu öğrenimi temel alarak, yabancı dil ve yabancı dille

ilişkilendirebilecek her türlü eğitim ve sertifika programları düzenlemek ve bu bağlamda çeşitli

kurumlarca yetkilendirilen sınavları gerçekleştirerek Üniversitenin ilgili standartları çerçeve-

sinde personel belgelendirme, danışmanlık hizmeti, koçluk hizmeti, seminerler, konferanslar,

alan araştırmaları, sınav organizasyonları, ulusal ve uluslararası seviyede sürekli değişen du-

rumlara uyum sağlamak amacıyla mesleki nitelikleri geliştirmeye yönelik çalışmalar düzenle-

mektir.
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(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Toplum yararı gözeterek, bireysel ve toplumsal olarak yabancı dil öğrenme ve öğ-

retme çözümlerine katkı sağlamak,

b) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ve kişilere yabancı dille ilişki-

lendirilebilecek her türlü alanda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları ve türevle-

rini düzenlemek veya düzenletmek,

c) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak,

yabancı dil eğitim programları veya danışmanlık, koçluk hizmeti sunmak veya sunulmasına

aracılık etmek,

ç) Yabancı dille ilişkilendirilebilecek tüm etkinlikleri, hayat boyu öğrenme, meslek içi

eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli ke-

simlere yönelik konferanslar ve türevleri gibi yollarla gerçekleştirmek ve çeşitli kurumlarla

Merkezin faaliyetleri doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak,

d) Hayat boyu öğrenme çerçevesinde yabancı dille ilişkilendirilebilecek her yaş ve eği-

tim seviyesine uygun eğitim programları düzenlemek ve eğitici, kişisel gelişime katkı sağla-

yacak, yabancı dilin önemini vurgulayabilecek programlar geliştirmek,

e) Merkeze ait şubelerde eğitim, koçluk, danışmanlık ve türevlerini kapsayan hizmetleri

vermek ve buralarda Merkezin faaliyetlerini yürütmek, 

f) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı veya karma eğitimle yapılan her yaş ve gruplara

yönelik yabancı dille ilişkilendirilebilecek kursları, seminerleri, konferansları ve türevlerini

Üniversitenin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile beraber projelendirmek ve

düzenlemek,

g) Yabancı dil eğitimi ve öğretimini geliştirmeye yönelik değişik alanlarda araştırma

ve uygulama yapmak,

ğ) Yabancı dil üstüne, yayınlar hazırlamak ve/veya hazırlatmak, içerisinde bulunulan

çağa uygun teknolojik materyaller geliştirmek ve/veya geliştirecek kurumlarla iş birliği yapmak

ve teknolojik ürünlerin satışını, danışmanlığını ve aracılığını yapmak veya doğrudan Merkez

tarafından üretilen ve geliştirilen teknolojik ürünlerin ve diğer materyallerin satışını yapmak,

h) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve dil okullarıyla iş birliği yaparak öğretim

elemanları değişimini sağlamak,

ı) Çeşitli dillerde tercümeler yapmak, tercümelerin redaksiyonunu yapmak, tercüman

hizmeti sağlamak ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün ve kişilerin ter-

cüme ihtiyaçlarını karşılamak,

i) Yabancı dil öğretimi, araştırma ve uygulama kapsamında kişi, kamu kurum ve kuru-

luşlarına ve özel sektöre akademik destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.
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Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları arasından, üç

yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak, Merkezde

ve varsa şubelerinde her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim

ve denetim görevini yapmak,

b) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve

bunlarla ilgili önerilerini Rektöre iletmek,

c) Öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini, eğitim-

öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetleri ve sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesini,

bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasını ve sonuçlarının alınmasını sağlamak,

ç) Merkezin faaliyet alanlarında ilgili taraflarla görüşmeler ve anlaşmalar yapmak, pro-

jeler hazırlamak ya da hazırlatmak,

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak,

e) Yönetim Kurulu ile beraber personel ihtiyacını belirleyip Rektörlüğe sunmak,

f) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleriyle veya benzeri kurumlarla iş

birliği yaparak amaca uygun çalışmalar yapmak,

g) Çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları zamanında Rektörlüğe sunmak,

ğ) Merkezde görev yapacak her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesiyle

ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere,

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki

kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi

sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdürün vekâlet bırakması halinde Mü-

dürün görevlerini yürütmek, 

b) Merkezde, öğretilen İngilizce ve diğer dillere ait eğitim ve öğretim faaliyetlerinin

yürütülmesi için öğrenci/kursiyer sayısına göre şubeler oluşturmak ve şube sorumluları olarak

görev almak,

c) Eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel çalışmaları düzenlemek ve izlemek,

ç) Öğretim elemanlarını gelişmeler konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve görev-

lendirmek, ölçme-değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek ve uy-

gulamaları denetlemek,

d) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, sınav sorularını hazırlamak, hizmet

içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek,
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e) Kendi şubeleri ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim eleman-

larının başarı durumlarını izlemek,

f) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte Müdürün önerisi üzerine Üni-

versite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere

toplam beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır, doğal üyesidir ve oy kullanır.

Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için salt çoğunluğun olması yeterlidir. Yönetim Kurulu

üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden

ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün davetiyle yılda en az iki kez olmak üzere toplanarak yapılan faaliyetleri

gözden geçirerek ilgili konularda kararlar almak, 

b) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlanacak faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin

esasları tespit etmek, Müdürün sunduğu faaliyet raporunu değerlendirmek ve bir sonraki dö-

neme ait faaliyet raporunu düzenlemek,

c) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme

koşullarını belirlemek,

ç) Merkezde oluşturulacak birimlerin kurulması ile ilgili esasları belirlemek,

d) Personel ihtiyacını belirlemek,

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,

f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şube açılması, kapatılması ile ilgili öneri-

lerde bulunmak,

g) Merkezde öğretilen dillere ve verilen eğitimlere ait kursların türü, süreleri ve içerik-

leri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara

ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemle-

rinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri,

kurslarda görev alacak öğretim elemanlarının seçimi, bu öğretim elemanlarının eğitimi ve kurs-

lara hazırlanması gibi eğitimsel konuları belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

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

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel

MADDE 13 – (1) Merkezin eleman ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine

göre Rektör tarafından görevlendirilecek öğretim elemanları ve diğer personel ile karşılanır.
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Kursların süresi, şekli ve içeriği

MADDE 14 – (1) Her kursun süresi, teorik, pratik, uygulama ve benzeri durumları ile
içeriği kursun planında belirtildiği ve ilan edildiği gibidir. Sertifika programlarının açılmasına,
ilgili birimler veya öğretim elemanının teklifi ile Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu
kursun yerini ve tarihini değiştirebilir. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 2/10/1995 tarihli ve 22422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dum-
lupınar Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yü-
rütür.

—— • ——
İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK VE YÖNETİŞİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (EKOLİDER) YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2009 tarihli ve 27326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Eko-
nomi Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOLİDER) Yö-
netmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Direktör: Merkezin Direktörünü,
c) Merkez: İzmir Ekonomi Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
d) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü, 
e) Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.”  
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir. 
“c) Yönetim Kurulu.” 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.  
“(2) Danışma Kurulunun ve Üniversite akademik birimlerinin önerileriyle yıllık faaliyet

programını oluşturur.
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(3) Direktör, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, Yönetim Kurulunun aldığı kararları

ve hazırladığı çalışma programını uygular ve çalışmaları denetler. Yıl sonunda, Merkezin ger-

çekleşen etkinlik ve çalışmalarını içeren faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna su-

nar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 10/A ve 10/B maddeleri eklenmiştir.  

“Yönetim Kurulu 

MADDE 10/A – (1) Yönetim Kurulu, Direktör, Rektör tarafından görevlendirilen üç

kişi ve Mütevelli Heyeti tarafından Mütevelli Heyeti üyeleri arasından belirlenen bir kişi olmak

üzere toplam beş kişiden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere ye-

nileri görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Direktörün daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır ve Merkezin

faaliyetlerini gözden geçirerek akademik ve idarî konularda kararlar alır. Direktör gerekli gör-

düğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.  Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.  

Yönetim Kurulunun görevleri  

MADDE 10/B – (1) Yönetim Kurulu, Direktörün her faaliyet dönemi sonunda hazır-

layacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değer-

lendirir ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler. 

(2) Yönetim Kurulu, Direktör ile birlikte bütçe taslağını hazırlar ve Mütevelli Heyetinin

onayına sunulmak üzere Rektöre sunar.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLGESİ İÇİNDEKİ MESLEK

YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞYERLERİNDEKİ EĞİTİM,

UYGULAMA VE STAJLARINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/4/2004 tarihli ve 25435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki

Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/8/2009 27326
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Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Kariyer Planlama

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüksek İhtisas Üniversitesi Kariyer Planlama Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetim organlarının görev-

lerine 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: Yüksek İhtisas Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç)   Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

d)  Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

e)   Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer

planlamalarıyla ilgili çalışmalar yapmak, bu çalışmalara ve kariyer yönetimi alanında yapılan

bilimsel araştırmalara destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Doğru bir kariyer planlaması için öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı hiz-

meti sunmak.
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b) Kariyer planlama konusunda farkındalık yaratmak, kariyer planlama ile ilgili çeşitli

teknik bilgileri ve tecrübeleri paylaşmak, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak üzere etkinlikler

düzenlemek. 

c) Alanında uzman kişilerin katıldığı meslek tanıtım günleri planlamak. 

ç) Öğrencileri ve mezunları ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülmekte

olan programlar konusunda bilgilendirmek, öğrencilerin ve mezunların bu programlara katı-

lımları konusunda destek olmak.

d) Ulusal ve uluslararası kariyer fırsatlarını takip etmek, bu konuda öğrencileri ve me-

zunları bilgilendirmek.

e) Öğrencileri ve mezunları Merkez faaliyetleri hakkında bilgilendirmek.

f) Öğrencilerin ve mezunların kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışması yap-

mak.

g) Diğer kurum ve kuruluşlar ve paydaşlarla iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kurulundan oluşur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, üç yıl için

Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek. 

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. 

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak ve

faaliyetlerini denetlemek.

ç) Merkezde görevli tüm personelin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denet-

lemek. 

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak yılda bir rapor hazırlamak ve bu raporu Yönetim

Kuruluna sunmak. 

e) Yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulunun onayına

sunmak.

f) Üniversite dışı kişilerle ve kurumlarla işbirliği sürecini koordine etmek. 

g) Rektörün onayıyla gerektiğinde öğrencilerden oluşan alt çalışma ekipleri oluşturmak

ve Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.
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Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla

Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından belirlenen dört öğretim üyesi olmak üzere top-

lam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu başkanlığını Müdür yürütür. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı

üzerine, en az altı ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğuyla alır.

(3) Ayrılma nedeniyle boş kalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak

üzere, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla yeni bir üye görevlendirilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Hazırlanan yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu kontrol etmek, onay-

lamak ve Rektöre sunmak. 

b) Gerekli görülmesi halinde Merkeze bağlı alt birimler oluşturulmasına karar vermek.

c) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile

Üniversitenin fakülte ve meslek yüksekokulundan birer temsilci olmak üzere Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Temsil ettikleri fakülte ve meslek yüksekokulunda Merkez faaliyetlerini yürütmek

ve bu faaliyetler ile ilgili Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

b) Yönetim Kurulunun yürüttüğü faaliyetlere destek olmak.

c) Müdürün çağrısı üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

ç) Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez sekreteri

MADDE 13 – (1) Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Yönetim Kurulu üyelerinden

biri, Rektör tarafından Merkez sekreteri olarak da görevlendirilir.

(2) Müdürün yokluğunda, Merkez sekreteri Müdürlüğe vekalet eder.

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyeti ka-

rarları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü

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

YARGI İLÂNLARI 

Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/324  

KARAR NO : 2017/308 

SANIK : ROJĠN TAHER; Ahmed ve Adla kızı, 04/09/1987 Suriye Dırbisi 

doğumlu, Suriye Uyruklu, MALDAMĠYE ġAM SURĠYE adresinde 

ikamet eder. 

Mahkememizin 19/07/2017 tarihli ilamı ile sanık hakkında Resmi belgenin 

düzenlenmesinde yalan beyan ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından 5237 S. TCK 206/1 

maddesi uyarınca neticeten 1500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5237 S. TCK 204/1 

maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231 maddesi 

uyarınca Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, kararın ilgiliye tebliğ 

edilemediği, adresi tespit edilemeyen; Rojin TAHER'e tebliğ imkansızlığı sebebiyle 7201 sayılı 

Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya 

Mahkememiz yargı çevresi dıĢında eĢdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine 

beyanda bulunulması suretiyle ĠTĠRAZ yasa yolu açık olduğu ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 

 1750 

————— 

ESAS NO : 2015/141 

KARAR NO : 2017/107 

SANIK : ERCAN KILINÇ; Nuri ve Fatma oğlu, 01/09/1992 Fatih doğumlu, Refik 

Saydam Cad. 161 Sok. No: 6/5 Keçiören (Ġncirli) Ankara adresinde 

ikamet eder. 

Mahkememizin 05/04/2017 tarihli ilamı ile sanık hakkında dolandırıcılık suçundan TCK 

157/1 Md. gereğince neticeten 10 Ay Hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

mükerrir olduğu anlaĢılmakla TCK 58. Md. uygulanmasına karar verildiği, kararın sanığın 

adresinde bulunamaması ve cezaevinden de firar etmesi nedeni ile tebliğ edilemediği, adresi tespit 

edilemeyen; Ercan KILINÇ'a tebliğ imkansızlığı sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. 

maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya 

Mahkememiz yargı çevresi dıĢında eĢdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine 

beyanda bulunulması suretiyle Antalya BAM'a istinafı kabil olduğu ĠLANEN TEBLĠĞ olunur.  

 1749 

————— 

ESAS NO  : 2017/39 

KARAR NO : 2017/322 

SANIK : ĠBRAHĠM EL ELVAN; Muhammed ve Mehe oğlu, 16/08/1984 Suriye 

doğumlu, Suriye Uyruklu, Yavuz Sultan Selim Mah. Yeni Sok. No: 8/l 

Merkez KĠLĠS adresinde ikamet eder. 

Mahkememizin 19/07/2017 tarihli ilamı ile sanık hakkında 5607 S. Yasaya Muhalefet 

suçundan 5607 S.Y. 3/18 Md. Gereğince neticeten 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 80 TL adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, suça konu sigaraların TCK 54 maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, kararın ilgiliye tebliğ edilemediği, adresi tespit edilemeyen; Ġbrahim El Elvan tebliğ 

imkansızlığı sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ilanen tebligat 

yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya 

Mahkememiz yargı çevresi dıĢında eĢdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine 

beyanda bulunulması suretiyle istinaf kabil olduğu ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 1748 



Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 22 Nisan 2018 – Sayı : 30399 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

DÜKKAN SATILACAKTIR 

Rize Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, aĢağıda listede belirtilen dükkanın, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanunun 45. maddesine istinaden 2.113.179,00-TL muhammen bedelle açık artırma ihale 

suretiyle ihale tarafına kalandan bedelin peĢin tahsil edilmek üzere Ģartname dahilinde satıĢı 

yapılacaktır. 

1 - Dükkanın muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı aĢağıda listede belirtildiği 

Ģekildedir. 

 

Sıra 

No Mahallesi Ada Parsel 

Kat. Ġrt. 

No 

Arsa Pay/ 

Payda Katı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

(%3) 

1 ÇarĢı 39 1 3 
12.00/1836.000 

(30 m²) 
Zemin 

2.113.179,00 

TL 

63.395,37 

TL 

 

2 - Ġhale 03.05.2018 PerĢembe günü, saat 15.00’te Belediye Encümeni huzurunda 

yapılacaktır. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen; 

a. Gerçek kiĢiler için; 

a.1- Kanuni Ġkametgah adresi göstermesi 

a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı 

a.3- Ġmza sirküleri (Noter tasdikli) 

a.4- Sabıka Kaydı 

a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı) 

a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı 

a.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküleri (noter onaylı) 

b. ġirket olarak katılacaklar için; 

b.1- ġirket adına girecek olanların Ģirket yetki belgesi (noter tasdikli) 

b.2- Ticaret odası sicil kaydı 

b.3- Ġmza Sirküleri (noter onaylı) 

b.4- ġirket ortakları ve Ģirket yetkilisinin sabıka kaydı 

b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı) 
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b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı 

b.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküleri (noter onaylı) 

b.8- Tebligat için adres beyanı 

b.9- Ticaret sicil gazetesi 

c. Ortak giriĢim olması halinde ;(ortaklar aĢağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak 

zorundadır.) 

c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi, 

c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı), 

c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı 

c.4- Adres beyanları, gerçek kiĢi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı, 

c.5- ġirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, ġirket adına girecek olanların Ģirket 

yetki belgesi (noter tasdikli), Ģirket ortakları ve Ģirket yetkilisinin sabıka kaydı, Ticaret sicil 

gazetesi, 

c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı) 

d. Tüm katılım çeĢitleri için; 

d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge, 

d.2- Geçici teminat makbuzu. 

d.3- ġartname alındı makbuzu 

e. Geçici teminat ve Ģartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi 

yeterli olup, Ģirket olarak girecekler için Ģirket adına, gerçek kiĢiler için ihaleye girecek olan kiĢi 

adına düzenlenmelidir. 

4 - Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir. 

5 - Ġdarenin Adresi: Belediye Hizmet Binası Ġhale Büro ġefliği Kat: 2 Piriçelebi Mahallesi 

Menderes Bulvarı 53100 RĠZE 

Telefaks: 0464 214 40 91 

Mail Adresi: murat.ozgan@rize.bel.tr 

6 - Ġsteklilerin, ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatine 

kadar Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7 - Ġhaleye katılmak isteyenler, 100,00-TL Ģartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuz karĢılığında ihale Ģartnamesini Belediyemiz Ġhale Büro 

ġefliğinden alabilir veya ücretsiz görülebilir. 

Ġlanen duyurulur. 3491/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2018 - 222 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.03.2018 - 3278 MARDĠN 

Mardin ili, Savur ilçesi, Hisarkaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tescilli Hisarkaya 

Köyü'nün ve güneydoğusundaki Nekropol Alanı’nda meydana gelen kaçak kazıya iliĢkin Mardin 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür ĠĢleri ġube Müdürlüğü'nün 09.02.2018/E.123673 sayılı 

yazısı, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 30.03.2007/355 sayılı 

tescil kararı,  Hisarkaya YerleĢimi ve Hisarkaya Nekropol Alanı’nın sit alanı sınırlarının yeniden 

düzenlenerek sayısallaĢtırılması, sit derecesinin değiĢtirilmesi, koruma kullanma koĢullarının 

belirlenmesi ve alanda yapılan kaçak kazılara iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

26.03.2018 tarihli raporu okundu.  Konunun dosyası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Hisarkaya YerleĢimi ve Hisarkaya Nekropol Alanı'nın Sit Alanı sınırlarının ekli 1/10000 

ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği Ģekilde uygun olduğuna, koordinatlı haritada "Alan A" ile 

gösterilen Hisarkaya YerleĢimi'nin üzerinde günümüz yerleĢimi bulunduğundan yaĢamın 

devamlılığı ilkesi gereğince ekli paftada iĢaretli alanın sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak değiĢtirilmesine, tescilinin devamına; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda: 

"Alan A" Hisarkaya YerleĢimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 
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7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

"Alan B" Hisarkaya Nekropol Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

7. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir. 

ġeklinde belirlenmesine, 

Mardin Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 09.02.2018 tarih ve E.123673 sayılı yazısı ve 

eklerinde bahsi geçen kaçak kazılara iliĢkin; 

Mardin ili, Savur ilçesi, Hisarkaya Mahallesinde, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescilli Hisarkaya YerleĢimi ve güneydoğusundaki Nekropol Alanı sınırları içerisinde bulunan 

kaçak kazı çukurlarının Mardin Müzesi Müdürlüğü tarafından kapatılmasına, 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ve alanda yoğun olarak bulunan arkeolojik unsurlara 

zarar verildiğinden 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 9. Maddesine 

muhalefetten kaçak kazıları yapanlar hakkında aynı yasanın 65. maddelerine göre yasal iĢlem 

baĢlatılmasına, 

karar verildi. 



Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 22 Nisan 2018 – Sayı : 30399 

 

 
 3603/1-1 



22 Nisan 2018 – Sayı : 30399 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.12/382 

Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2018 - 389 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.03.2018 - 9435 ĠZMĠR 

Ġzmir Ġli, Menemen Ġlçesi, Göktepe Mahallesi’nde, Kurulumuzun 25.06.2014 tarih ve 

4011 sayılı kararı ile tescil edilen (Çobanın Tepe Kale, Nekropol ve Antik Yol) 1.(birinci) ve 3. 

(üçüncü) derece arkeolojik sit alanına iliĢkin karar eki sit haritasına altlık teĢkil eden kadastral 

altlıkların kesin sınırlar olmadığının belirtildiği ilgili kadastro müdürlüğünün 14.02.2014 tarih ve 

208 sayılı yazısı, söz konusu sit haritasında sehven açılan karelaj koordinat değerlerinin iptal 

edilmesi gerektiğini bildirilen Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.03.2018 tarih ve 

126700 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Ġzmir ili Menemen ilçesi Göktepe Mahallesinde bulunan Ġzmir 2 No’lu KVKBK’nun 

25.06.2014 tarih ve 4011 sayılı kararı ile tescil edilen; (Çobanın Tepe Kale, Antik Yol ve 

Nekropol) 1. (birinci) ve 3. (üçüncü) derece arkeolojik sit alanı sınırlarının kararımız eki 1/2500 

ölçekli sit haritasında yeniden düzenlendiği Ģekilde tescil edilmesine, 

Ġzmir 2 No’lu KVKBK’nın 25.06.2014 tarih ve 4011 sayılı kararı eki sit paftasının iptal 

edilmesine,  

Bundan sonra alanda yapılacak her türlü iĢlemde kararımız eki 1/2500 ölçekli sit 

haritasına göre iĢlem yapılmasına; karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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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
–– Bursa Teknik Üniversitesi Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim Uygulama ve Araştırma

Merkezi (EKOLİDER) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Pamukkale Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu
Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

NOT: 21/04/2018 tarihli ve 30398 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek
Seçim Kuruluna Ait Kararlar 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.


