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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET

BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Ka-

zaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2011 yılına ilişkin sektör yükümlülüğünün kesinleştirilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2011 yılında düzenlenen Zorunlu Trafik Sigortası poliçeleri

bakımından ilgili sigorta şirketlerinin bu Yönetmelik çerçevesindeki yükümlülüğü aşağıdaki

şekilde kesinleştirilir:

a) 2011 yılı bakımından bu Yönetmelik uyarınca hesaplanan sektör yükümlülüğünde

esas alınan Ek-1’deki Hesaplama Yönteminde yer alan Tablo 1’in oluşturulmasında 1/1/2013

tarihi itibariyle Merkez nezdinde mevcut veriler esas alınır. Söz konusu hesaplamada hesap

yılı iskontosu yapılmaz. Bu şekilde hesaplanacak tutar ile 2011 yılına ilişkin olarak Müsteşar-

lıkça daha önceden yapılan hesaplamaya göre tahakkuk eden sektör yükümlülüğü toplam tutarı

arasında Kurum lehine fark bulunması halinde bu fark 1/1/2013 itibariyle 2011 yılında düzen-

lenen Zorunlu Trafik Sigortası net poliçe adetleri esas alınarak ilgili sigorta şirketlerine dağıtılır.

İlgili sigorta şirketleri bu şekilde kendileri için hesaplanan tutarı Kuruma bu maddenin yürür-

lüğe girdiği tarihten itibaren defaten veya 6 ay içinde taksitler halinde aktarır.
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b) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği ta-

rihten önceki dönem için sağlık hizmet bedellerine isabet eden tutara yönelik Kurum lehine

fark, (a) bendinde yer alan usule göre kesinleştirilen toplam sektör yükümlülüğü esas alınarak

belirlenir. Bu fark aynı bentte yer alan vadelerde ilgili sigorta şirketlerince Kuruma aktarılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/2009 tarihli ve 27422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme

Belgesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——
İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esas-

ları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı kurulan Çocuk

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/8/2011 28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 2/12/2011 28130
2- 2/5/2012 28280
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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) Çocuk: 6-18 yaş arasındaki çocukları,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Program koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında sorumlu olduğu prog-

ramı yürüten kişiyi,

e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun bilimsel bilgiye erişebilirliğini artırmak.

b) İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin herhangi bir alanda mevcut müf-

redat dâhilinde ya da dışında ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi,

o alanın bilim insanlarından almalarını sağlamak.

c) Merkezde yürütülecek etkinliklerle çocukları meraklı olmaya ve eleştirel düşünmeye

sevk etmek ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

ç) Üniversitenin çocuklarla çalışmalar yapması yoluyla toplumla ilgili sorumluluklarını

yerine getirmesine ve toplumla daha iç içe olmasına yardımcı olmak.

d) Öğrencilerin çeşitli meslek dalları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

e) Çocuklara birikim sağlayacak deneyim, ortam ve yaşantı sunmak.

f) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili tüm Üniversite mensuplarına uygulama

ve araştırma yapma imkânı vermek.

g) Üstün yetenekli çocukların fark edilmesi için ortam oluşturmak.

ğ) Sosyal sorumluluk duygusu çerçevesinde, çevre halkına ve öğrencilerine, bilim, sanat

ve spor yolu ile disiplinli, sağlıklı ve kaliteli yaşam alışkanlığı sunmak.

h) Çocuklara bilim, sanat ve spor eğitimi ve etkinlikleri yolu ile Üniversite kültürünün

oluşturulmasını sağlamak.

ı) Ulusal ve uluslararası düzeydeki çocuk eğitimi uygulama ve araştırma merkezlerinin

etkinlikleri kapsamında yapılan faaliyetleri incelemek ve bu merkezlerle işbirliği yapmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin düzeylerine uygun olarak, Üniversitede eği-

tim-öğretim yapılan tüm bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında sınıf içi ve dışı etkinliklerin

düzenlenmesi.

b) Merkezin kendisini geliştirmesi amacıyla, ulusal ya da uluslararası ilgili kurum ve

kuruluşlarla işbirliği yapması, bunların çalışmalarına katılması ve bilgi alışverişinde bulunmak

amacıyla konferans, çalıştay, seminer ve benzeri toplantıların düzenlenmesi.

c) Merkezin faaliyetleri kapsamında Üniversite olanaklarının etkili bir şekilde değer-

lendirilmesinin sağlanması.

ç) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmalarla ilgili yayın ve yayım etkinliklerinin

gerçekleştirilmesi.

d) Talep edildiği durumlarda herhangi bir alanda ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine

eğitim verilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör ta-

rafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirile-

bilir. Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi yardımcı

olarak seçer ve görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev

süresi de Merkez Müdürünün görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları; Merkez Müdürünün

verdiği işleri yapar ve Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulunu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gün-

demi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile Rektör tarafından Üni-

versite öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden

oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler
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yeniden görevlendirilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri gö-

revlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün daveti üzerine, en az ayda bir defa

üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak de-

ğerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur.

(2) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan ve uzmanlık-

larından yararlanılabilecek, Üniversiteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluş-

larından, özel sektörden ve şahıslar arasından Merkez Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla otuz üyeden oluşur.

(3) Merkez Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Merkez Müdürünce belirlenen bir

tarihte, Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır. Merkez Danışma Kurulunun toplantılarında

çoğunluk aranmaz.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında Merkez Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulun-

mak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından gö-

revlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama

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

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AFETYÖN): Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetlerin oluşu-

muna, risklerine, etkilerine ve sonuçlarına ilişkin yerel, kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası

düzeyde araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve afet ve risk yönetimi konularında; üniversi-

tenin ilgili birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile bir-

likte bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetlerde bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda; araştırma, geliştirme, inceleme ve uygulama çalış-

maları yürütmek ve projeler yapmak,

b) Üniversitenin ilgili birimleri ile birlikte Merkezin amacı ve faaliyet alanı kapsamın-

daki konularda lisans ve lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmak,

c) Uluslararası, ulusal, bölgesel, kentsel ve yerel ölçekte panel, seminer, konferans,

kongre ve benzeri toplantılar düzenlemek,

ç) Merkezin amacı doğrultusunda bilimsel ve eğitsel çalışmalarda bulunarak, rapor,

bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar hazırlamak,

d) Merkezin amacı ve faaliyet alanları kapsamında mesleki ve hizmet içi kurs ve serti-

fika programları düzenlemek,

e) Merkezin kuruluş amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ku-

ruluşları ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,

f) Afetler konusunda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ile-

tişim ağı kurmak, ortak çalışmalar yürütmek ve karşılıklı eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

g) Ulusal, bölgesel ve yerel afet veri tabanı oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla

veri paylaşımında bulunmak,

ğ) Üniversite bünyesindeki birimler ve ilgili diğer tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte

bölgesel ve yerel ölçekte afet ve risk yönetim modelleri oluşturmak,

h) Afet konusunda bilgi birikimi oluşturmak, bu bilgi birikimini çeşitli iletişim kaynak-

larını kullanarak yaymak, toplumda farkındalık ve afet bilinci oluşturmak,

ı) Gözlem istasyonları kurmak, rasat verilerini sürekli olarak değerlendirmek, raporlar

hazırlamak ve bu raporları ulusal ve uluslararası platformlarda tartışmaya açmak, kesinleşen

sonuçları devletin ilgili birimlerine sunmak,

i) Merkez bünyesinde arama ve kurtarma ekibi kurmak, bununla ilgili çalışmalar yap-

mak, bu ekip vasıtasıyla ihtiyaç duyulan faaliyetleri yürütmek,

j) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Gerekli görüldü-

ğünde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün, kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi

başında bulunamaması durumunda, Rektör tarafından aynı usul ile yeni bir Müdür görevlen-

dirilir.

(2) Müdür, çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından

birisini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcısı, Müdürün görevi başında

bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardım-

cısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek, toplantı gündemini belirlemek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları Merkez adına uygulamak,

d) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede

konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurmak,

e) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun

görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak,

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak,

g) Merkezin gözetim ve denetimini yapmak, Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağ-

lamak,

ğ) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği durumunda Rektöre sunulmak üzere,

Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri, işleyişi ve genel durumu hakkında Yönetim Ku-

rulunun görüşünü de alarak rapor hazırlamak,

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında en az üç en fazla yedi ki-

şiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, senatonun önerdiği öğretim elemanları arasından seçi-

lerek Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlen-

dirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar top-

lantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yö-

nünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
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Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi, faaliyetleri ve uygulamaları ile ilgili kararlar almak,

b) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği halinde Rektöre sunulmak üzere Müdür

tarafından hazırlanacak raporun düzenlenmesine ilişkin görüş bildirmek ve değerlendirmede

bulunmak,

c) Bir sonraki faaliyet dönemine ilişkin çalışma programını hazırlamak,

ç) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarına ilişkin konularda Üniversitenin ilgili birimleri,

kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülecek yerel,

ulusal, uluslararası bilimsel ve eğitsel çalışmalar, uygulamalar, bilimsel toplantılar ve diğer

faaliyetler için gerekli esasları ve ilkeleri belirlemek, protokolleri hazırlamak ve gerekli diğer

düzenlemeleri yapmak,

d) Merkez personelinin araştırma, uygulama, danışmanlık, eğitim ve bilimsel yayım

konularındaki taleplerini değerlendirerek bunlar hakkında karar vermek,

e) Danışma Kurulu tarafından önerilen personel ihtiyacı ile araç-gereç, malzeme, teç-

hizat ve benzeri diğer ihtiyaçlar hakkında Rektöre görüş bildirmek, Rektörün isteği halinde bu

doğrultuda rapor oluşturmak,

f) İlgili mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma konularında bilgi, beceri ve de-

neyim sahibi farklı disiplinlerden, çoğunluğu Üniversite çalışanlarından olmak üzere, Yönetim

Kurulu tarafından görevlendirilen en fazla onbeş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Gerekli görüldüğünde Yönetim

Kurulu tarafından değiştirilebilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev

süresi dolmadan herhangi bir sebepten dolayı üyeliği sona eren üyenin yerine, geriye kalan sü-

reyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün daveti ile her

faaliyet döneminde en az bir kez toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu

olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna, Merkezin faaliyetleri ve uygulamaları hakkında farklı bakış açıları

sağlayacak yönde tavsiyelerde bulunmak,

b) Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunacak farklı disiplinlerdeki yeni çalışmalar

hakkında önerilerde bulunmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Arama ve kurtarma ekibi

MADDE 15 – (1) Merkez bünyesinde, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından

bir arama kurtarma ekibi kurulabilir. Arama kurtarma ekibinin yapısı, faaliyetleri, çalışma şekli

hakkındaki usul ve esaslar Merkez tarafından belirlenir.

Uygulama birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyet alanlarındaki bilimsel ve eğitsel çalışmaları ger-

çekleştirmek için, ihtiyaca göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile uygulama

birimleri, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Uygulama birimleri, çalışma ve proje grup-

ları başkan ve üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniver-

sitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUŞ LALESİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Muş Lalesi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muş Alparslan Üniversitesi Muş Lalesi Uygulama

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

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (LALEM): Muş Alparslan Üniversitesi Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Muş lalesi üzerine koruma, araştırma ve geliştirme

faaliyetleri gerçekleştirebilecek bir altyapı oluşturmak ve Muş lalesini geliştirerek turistik ve

ticari alanda ulusal ve uluslararası pazarlara sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Muş lalesinin tarihçesiyle ilgili araştırmalar yapmak,

b) Üniversite bünyesinde Muş lalesi konusunda faaliyet gösteren araştırma ve uygulama

birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve araştırma geliştirme (AR-GE) imkânlarını sun-

mak,

c) Muş lalesi konusunda çalışma yapan, üniversite dışındaki diğer ilgili birimlere

AR-GE desteği sağlamak,

ç) Muş lalesi ve lale konularında araştırma yapmak üzere yurtdışına gitmek isteyen öğ-

renci ve öğretim elemanlarına destek verip gerekli koordinasyonu sağlamak, aynı amaçla yurt-

dışından gelenlere yardımcı olmak,

d) Doğal olarak yetişen Muş lalesini koruma altına almak, lalenin korunmasına yönelik

toplumsal bilinç geliştirmek,
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e) Muş lalesinin verimliliğini ve kalitesini artırıcı yöntemler geliştirmek,

f) Muş lalesinin laboratuar ortamında yetiştirilme imkânlarını araştırmak,

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında kongre, sempozyum, panel, kurs,

yayın ve benzeri çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek,

ğ) Muş lalesi konusunda Üniversitede, okullarda, kamuoyunda bilgilendirme faaliyet-

lerinde bulunmak,

h) Muş lalesinin ticari değer kazanmasını teşvik etmek; peyzaj, ilaç ve kozmetik amaçlı

kullanımını desteklemek,

ı) Muş lalesi için pazar alanlarını araştırmak,

i) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Gerekli görüldü-

ğünde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün, kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi

başında bulunamaması durumunda, Rektör tarafından aynı usul ile yeni bir Müdür görevlen-

dirilir.

(2) Müdür, çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından

birisini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcısı, Müdürün görevi başında

bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardım-

cısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek, toplantı gündemini belirlemek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları Merkez adına uygulamak,

d) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede

konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurmak,
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e) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun

görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak,

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak,

g) Merkezin gözetim ve denetimini yapmak, Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağ-

lamak,

ğ) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği durumunda Rektöre sunulmak üzere,

Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri, işleyişi ve genel durumu hakkında Yönetim Ku-

rulunun görüşünü de alarak rapor hazırlamak,

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında en az üç en fazla yedi ki-

şiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, senatonun önerdiği öğretim elemanları arasından seçi-

lerek Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlen-

dirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar top-

lantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yö-

nünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi, faaliyetleri ve uygulamaları ile ilgili kararlar almak,

b) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği halinde Rektöre sunulmak üzere Müdür

tarafından hazırlanacak raporun düzenlenmesine ilişkin görüş bildirmek ve değerlendirmede

bulunmak,

c) Bir sonraki faaliyet dönemine ilişkin çalışma programını hazırlamak,

ç) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarına ilişkin konularda Üniversitenin ilgili birimleri,

kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülecek yerel,

ulusal, uluslararası bilimsel ve eğitsel çalışmalar, uygulamalar, bilimsel toplantılar ve diğer

faaliyetler için gerekli esasları ve ilkeleri belirlemek, protokolleri hazırlamak ve gerekli diğer

düzenlemeleri yapmak,

d) Merkez personelinin araştırma, uygulama, danışmanlık, eğitim ve bilimsel yayım

konularındaki taleplerini değerlendirerek bunlar hakkında karar vermek,

e) Danışma Kurulu tarafından önerilen personel ihtiyacı ile araç-gereç, malzeme, teç-

hizat ve benzeri diğer ihtiyaçlar hakkında Rektöre görüş bildirmek, Rektörün isteği halinde bu

doğrultuda rapor oluşturmak,

f) İlgili mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.
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Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma konularında bilgi, beceri ve de-

neyim sahibi farklı disiplinlerden, çoğunluğu Üniversite çalışanlarından olmak üzere, Yönetim

Kurulu tarafından görevlendirilen en fazla onbeş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Gerekli görüldüğünde Yönetim

Kurulu tarafından değiştirilebilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev

süresi dolmadan herhangi bir sebepten dolayı üyeliği sona eren üyenin yerine, geriye kalan sü-

reyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün daveti ile her

faaliyet döneminde en az bir kez toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu

olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna, Merkezin faaliyetleri ve uygulamaları hakkında farklı bakış açıları

sağlayacak yönde tavsiyelerde bulunmak,

b) Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunacak farklı disiplinlerdeki yeni çalışmalar

hakkında önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Uygulama birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyet alanlarındaki bilimsel ve eğitsel çalışmaları ger-

çekleştirmek için, ihtiyaca göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile uygulama

birimleri, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Uygulama birimleri, çalışma ve proje grup-

ları başkan ve üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniver-

sitenin kullanımına tahsis edilir.
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Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKALAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Politi-

kalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam      

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygu-

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

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SOSPOL): Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sosyal gelişme hedefleri kapsamına giren sosyal gü-

venlik, istihdam, sağlık, sosyal yardım,  eğitim ve kültürel alanlarda bölgesel, ulusal ve ulus-

lararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak, sosyal alanlardaki araştırma ve

uygulamaları desteklemek ve akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve

benzeri toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek, ilgili tüm

kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sosyal politika uygulama ve araştırma alanı ile ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası

düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel,

sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklere katılmak,

b) Sosyal politikayı ilgilendiren alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, yerel,

ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak,

c) Kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin; toplumsal, ekonomik ve kültürel

hayata katılımını sağlamak ayrıca eğitim, istihdam, sağlık, sosyal haklar ve sosyal güvenlik

gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak,

yapılan çalışmalara katılmak ve bu çalışmaları desteklemek,

ç) Akademisyenler ve üniversitede öğrenim gören öğrencileri, ilgili alanlarda araştırma

yapmaya yöneltmek, araştırmalarını yönlendirmek, desteklemek ve gerektiğinde, bu amaçla

yapılacak öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerine destek olmak,

d) Sosyal politikalar ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarının açıl-

masını, tez çalışmaları yapılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı ve amaca uygun

şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak,

e) Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yaparak, ulusal ve uluslararası fon ve hibelerden yararlanmak üzere araştırma teklifleri hazır-

lamak ve sunmak; ulusal ve uluslararası kuruluşlarca açılan araştırma ve geliştirme projelerine

katılmak ve bu projeleri yürütmek,

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde; Türkçe ve diğer dil-

lerde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak; araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet say-

fası ve benzeri araçlarla yaymak; kitaplık, eğitim ve dokümantasyon merkezleri oluşturmak,

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve projeleri teşvik amaçlı, ödüllü yarış-

malar düzenlemek,

ğ) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetleri düzenlemek ve bu faaliyetlere katkıda

bulunmak,

h) Sosyal politika alanında danışmanlık hizmetleri vermek,

ı) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Gerekli görüldü-

ğünde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün, kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi

başında bulunamaması durumunda, Rektör tarafından aynı usul ile yeni bir Müdür görevlen-

dirilir.

(2) Müdür, çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından

birisini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcısı, Müdürün görevi başında

bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardım-

cısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek, toplantı gündemini belirlemek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları Merkez adına uygulamak,

d) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede

konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurmak,

e) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun

görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak,

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak,

g) Merkezin gözetim ve denetimini yapmak, Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağ-

lamak,

ğ) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği durumunda Rektöre sunulmak üzere,

Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri, işleyişi ve genel durumu hakkında Yönetim Ku-

rulunun görüşünü de alarak rapor hazırlamak,

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
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Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında en az üç en fazla yedi ki-

şiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, senatonun önerdiği öğretim elemanları arasından seçi-

lerek Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlen-

dirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar top-

lantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yö-

nünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi, faaliyetleri ve uygulamaları ile ilgili kararlar almak,

b) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği halinde Rektöre sunulmak üzere Müdür

tarafından hazırlanacak raporun düzenlenmesine ilişkin görüş bildirmek ve değerlendirmede

bulunmak,

c) Bir sonraki faaliyet dönemine ilişkin çalışma programını hazırlamak,

ç) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarına ilişkin konularda Üniversitenin ilgili birimleri,

kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülecek yerel,

ulusal, uluslararası bilimsel ve eğitsel çalışmalar, uygulamalar, bilimsel toplantılar ve diğer

faaliyetler için gerekli esasları ve ilkeleri belirlemek, protokolleri hazırlamak ve gerekli diğer

düzenlemeleri yapmak,

d) Merkez personelinin araştırma, uygulama, danışmanlık, eğitim ve bilimsel yayım

konularındaki taleplerini değerlendirerek bunlar hakkında karar vermek,

e) Danışma Kurulu tarafından önerilen personel ihtiyacı ile araç-gereç, malzeme, teç-

hizat ve benzeri diğer ihtiyaçlar hakkında Rektöre görüş bildirmek, Rektörün isteği halinde bu

doğrultuda rapor oluşturmak,

f) İlgili mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma konularında bilgi, beceri ve de-

neyim sahibi farklı disiplinlerden, çoğunluğu Üniversite çalışanlarından olmak üzere, Yönetim

Kurulu tarafından görevlendirilen en fazla onbeş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Gerekli görüldüğünde Yönetim

Kurulu tarafından değiştirilebilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev

süresi dolmadan herhangi bir sebepten dolayı üyeliği sona eren üyenin yerine, geriye kalan sü-

reyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.
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(3) Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün daveti ile her

faaliyet döneminde en az bir kez toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu

olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna, Merkezin faaliyetleri ve uygulamaları hakkında farklı bakış açı-

ları sağlayacak yönde tavsiyelerde bulunmak,

b) Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunacak farklı disiplinlerdeki yeni çalışmalar

hakkında önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Uygulama birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyet alanlarındaki bilimsel ve eğitsel çalışmaları ger-

çekleştirmek için, ihtiyaca göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile uygulama

birimleri, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Uygulama birimleri, çalışma ve proje grup-

ları başkan ve üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniver-

sitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YEŞİL KAMPÜS VE ÇEVRE SORUNLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (l) Bu Yönetmeliğin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi Yeşil Kampüs ve

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (l) Bu Yönetmelik; Muş Alparslan Üniversitesi Yeşil Kampüs ve Çevre

Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YEKÇEM): Muş Alparslan Üniversitesi Yeşil Kampüs ve Çevre Sorunları

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü ve çevresinin

yaşanabilir, estetik ve çevreye duyarlı gelişimine katkıda bulunmak ve çevre duyarlılığı konu-

larında üniversitenin ilgili birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum

kuruluşları ile birlikte bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetlerde bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda; araştırma, geliştirme, inceleme ve uygulama çalış-

maları yürütmek ve projeler yapmak,

b) Uluslararası, ulusal, bölgesel, kentsel ve yerel ölçekte panel, seminer, konferans,

kongre ve benzeri toplantılar düzenlemek,

c) Merkezin amacı doğrultusunda bilimsel ve eğitsel çalışmalarda bulunarak, rapor,

bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar hazırlamak,

ç) Merkezin amacı ve faaliyet alanları kapsamında, mesleki ve hizmet içi kurs ve ser-

tifika programları düzenlemek,

d) Merkezin kuruluş amacı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum

kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,

e) Doğu Anadolu Bölgesi ve ülkemizdeki flora ve fauna envanterini oluşturmak,

f) Yöredeki su kaynaklarının ve tarımsal alanların muhafaza edilmesini sağlayıcı çalış-

malarda bulunmak,

g) Kirlilik nedeniyle doğal özelliğini kaybetmekte olan ya da kaybetmiş olan alanların

ıslah edilmesini veya yeniden oluşturulmasını temin etmek,

ğ) Muş ili ve bölgedeki canlı çeşitliliğinin ve yabani yaşamın sürdürülebilmesi amacıyla

gerekli tedbirleri almak,

h) Doğal ve kültürel varlıklardan yararlanarak estetik çevre düzenlemeleri sağlamak,

ı) Yörede rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir ekonomik gelişim için alternatif

enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar yürütmek,

i) Doğal çevreyle uyumlu bir kentsel gelişim planı oluşturulmasına katkı sağlamak, bu

plan çerçevesinde çevreyle dost atık yönetim sistemleri, geri dönüşüm sistemleri ve etkin kay-

nak kullanımına olanak veren işlev ve metotlara sahip teknolojik yapıların inşasına yardımcı

olmak,

j) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Gerekli görüldü-

ğünde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün, kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi

başında bulunamaması durumunda, Rektör tarafından aynı usul ile yeni bir Müdür görevlen-

dirilir.

(2) Müdür, çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından

birisini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcısı, Müdürün görevi başında

bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardım-

cısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek, toplantı gündemini belirlemek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları Merkez adına uygulamak,

d) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede

konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurmak,

e) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun

görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak,

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak,

g) Merkezin gözetim ve denetimini yapmak, Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağ-

lamak,

ğ) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği durumunda Rektöre sunulmak üzere,

Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri, işleyişi ve genel durumu hakkında Yönetim Ku-

rulunun görüşünü de alarak rapor hazırlamak,

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında en az üç en fazla yedi ki-

şiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, senatonun önerdiği öğretim elemanları arasından seçi-

lerek Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlen-

dirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar top-

lantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yö-

nünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
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Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi, faaliyetleri ve uygulamaları ile ilgili kararlar almak,

b) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği halinde Rektöre sunulmak üzere Müdür

tarafından hazırlanacak raporun düzenlenmesine ilişkin görüş bildirmek ve değerlendirmede

bulunmak,

c) Bir sonraki faaliyet dönemine ilişkin çalışma programını hazırlamak,

ç) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarına ilişkin konularda Üniversitenin ilgili birimleri,

kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülecek yerel,

ulusal, uluslararası bilimsel ve eğitsel çalışmalar, uygulamalar, bilimsel toplantılar ve diğer

faaliyetler için gerekli esasları ve ilkeleri belirlemek, protokolleri hazırlamak ve gerekli diğer

düzenlemeleri yapmak,

d) Merkez personelinin araştırma, uygulama, danışmanlık, eğitim ve bilimsel yayım

konularındaki taleplerini değerlendirerek bunlar hakkında karar vermek,

e) Danışma Kurulu tarafından önerilen personel ihtiyacı ile araç-gereç, malzeme, teç-

hizat ve benzeri diğer ihtiyaçlar hakkında Rektöre görüş bildirmek, Rektörün isteği halinde bu

doğrultuda rapor oluşturmak,

f) İlgili mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma konularında bilgi, beceri ve de-

neyim sahibi farklı disiplinlerden, çoğunluğu Üniversite çalışanlarından olmak üzere, Yönetim

Kurulu tarafından görevlendirilen en fazla onbeş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Gerekli görüldüğünde Yönetim

Kurulu tarafından değiştirilebilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev

süresi dolmadan herhangi bir sebepten dolayı üyeliği sona eren üyenin yerine, geriye kalan sü-

reyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün daveti ile her

faaliyet döneminde en az bir kez toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu

olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna, Merkezin faaliyetleri ve uygulamaları hakkında farklı bakış açı-

ları sağlayacak yönde tavsiyelerde bulunmak,

b) Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunacak farklı disiplinlerdeki yeni çalışmalar

hakkında önerilerde bulunmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Uygulama birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyet alanlarındaki bilimsel ve eğitsel çalışmaları ger-

çekleştirmek için, ihtiyaca göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile uygulama

birimleri, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Uygulama birimleri, çalışma ve proje grup-

ları başkan ve üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniver-

sitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ENERJİ YÖNETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Kampüs Enerji

Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esas-

ları düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muş Alparslan Üniversitesi Kampüs Enerji Yönetimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim 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 ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KENER): Muş Alparslan Üniversitesi Kampüs Enerji Yönetimi Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kampüs enerji maliyetini azaltabilmek için enerji ta-

sarrufu sağlayacak teknolojik yenilikler geliştirmek ve uygulamak, yenilenebilir enerji kay-

naklarından azami derecede yararlanmak ve enerji yönetimi konusunda Üniversitenin ilgili bi-

rimleri, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte bilimsel,

eğitsel ve uygulamalı faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kampüs enerji politikası belgesini hazırlamak,

b) Enerji alanında yapılan çalışmaları, teknolojik yenilik ve uygulamaları takip etmek,

c) Türkiye’de enerji politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla çalış-

malar yapmak; sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için, sürdürülebilir enerji temininin sağ-

lanması konusunda projeler yürütmek,

ç) Enerji ve çevre ilişkileri konusunda gerekli araştırmalarda bulunmak ve enerji kul-

lanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması konusunda çalışmalar yapmak,

d) Yenilenebilir enerjiler konusunda gerekli araştırmalarda bulunmak ve yeni projeler

geliştirilmesine katkıda bulunmak,
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e) Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi üzerinde araştırma ve uy-

gulamalar yapmak,

f) Üniversite ile enerji tüketiminin yoğun olduğu sanayi, turizm, tarım, sağlık ve çevre

sektörlerinin işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek,

g) Üniversitede enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek;

ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek; kamuoyunu enerji

konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek,

ğ) Gerek kamu gerekse özel sektörün enerji ile ilgili isteklerini projelendirmek, verilen

projeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak, bilimsel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,

h) Enerji konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini ge-

liştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,

ı) Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile işbirliği yaparak enerji konusunda her dü-

zeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerinde yardımcı olmak,

i) Enerji konusunda gerekli laboratuar ve birimleri kurmak, geliştirmek,

j) Üniversitede ilgili bölümler arasında enerji konusunda yapılan araştırma ve geliştirme

çalışmalarını yönlendirici ve birleştirici düzenlemeler yapmak,

k) Üniversitede veya yurt içinde ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde, enstitülerde ve

araştırma merkezlerinde enerji konusunda yapılan araştırmaları izlemek, bilgi edinmek, yapı-

lacak lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak,

l) Muş ve çevresindeki yerel enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan ya-

rarlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

m) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş-

birliği yapmak,

n) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Gerekli görüldü-

ğünde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün, kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi

başında bulunamaması durumunda, Rektör tarafından aynı usul ile yeni bir Müdür görevlen-

dirilir.
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(2) Müdür, çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından

birisini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcısı, Müdürün görevi başında

bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardım-

cısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek, toplantı gündemini belirlemek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları Merkez adına uygulamak,

d) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede

konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurmak,

e) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun

görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak,

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak,

g) Merkezin gözetim ve denetimini yapmak, Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağ-

lamak,

ğ) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği durumunda Rektöre sunulmak üzere,

Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri, işleyişi ve genel durumu hakkında Yönetim Ku-

rulunun görüşünü de alarak rapor hazırlamak,

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında en az üç en fazla yedi ki-

şiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Senatonun önerdiği öğretim elemanları arasından seçi-

lerek Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlen-

dirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme yapılır.

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

lantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yö-

nünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi, faaliyetleri ve uygulamaları ile ilgili kararlar almak,

b) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği halinde Rektöre sunulmak üzere Müdür

tarafından hazırlanacak raporun düzenlenmesine ilişkin görüş bildirmek ve değerlendirmede

bulunmak,

c) Bir sonraki faaliyet dönemine ilişkin çalışma programını hazırlamak,
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ç) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarına ilişkin konularda Üniversitenin ilgili birimleri,

kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülecek yerel,

ulusal, uluslararası bilimsel ve eğitsel çalışmalar, uygulamalar, bilimsel toplantılar ve diğer

faaliyetler için gerekli esasları ve ilkeleri belirlemek, protokolleri hazırlamak ve gerekli diğer

düzenlemeleri yapmak,

d) Merkez personelinin araştırma, uygulama, danışmanlık, eğitim ve bilimsel yayım

konularındaki taleplerini değerlendirerek bunlar hakkında karar vermek,

e) Danışma Kurulu tarafından önerilen personel ihtiyacı ile araç-gereç, malzeme, teç-

hizat ve benzeri diğer ihtiyaçlar hakkında Rektöre görüş bildirmek, Rektörün isteği halinde bu

doğrultuda rapor oluşturmak,

f) İlgili mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma konularında bilgi, beceri ve de-

neyim sahibi farklı disiplinlerden, çoğunluğu Üniversite çalışanlarından olmak üzere, Yönetim

Kurulu tarafından görevlendirilen en fazla onbeş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Gerekli görüldüğünde Yönetim

Kurulu tarafından değiştirilebilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev

süresi dolmadan herhangi bir sebepten dolayı üyeliği sona eren üyenin yerine, geriye kalan sü-

reyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün daveti ile her

faaliyet döneminde en az bir kez toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu

olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna, Merkezin faaliyetleri ve uygulamaları hakkında farklı bakış açıları

sağlayacak yönde tavsiyelerde bulunmak,

b) Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunacak farklı disiplinlerdeki yeni çalışmalar

hakkında önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Uygulama birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyet alanlarındaki bilimsel ve eğitsel çalışmaları ger-

çekleştirmek için, ihtiyaca göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile uygulama

birimleri, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Uygulama birimleri, çalışma ve proje grup-

ları başkan ve üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
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Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniver-

sitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b)

BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE HAK SAHİPLERİNİN

TAHSİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/6/2010 tarihli ve 27609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı

Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar

ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b)

BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE BUNLARIN HAK SAHİBİ

ÇOCUKLARININ MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı

Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar

ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA UYGULANAN “MEDULA”

SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel

Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan “Medula” Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

İŞVERENLER TARAFINDAN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN

İNTERNET ORTAMINDA SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA

GÖNDERİLMESİNE (E-BİLDİRGE UYGULAMASI)

İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/4/2004 tarihli ve 25448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşverenler

Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna

Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğ ile 19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet

Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Teb-

liğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

KAMU İDARELERİNDE ÇALIŞANLAR İLE BUNLARIN BAKMAKLA

YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN TESCİLİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SERİ NO: 2)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu

İdarelerinde Çalışanlar ile Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tesciline İlişkin Tebliğ

(Seri No: 2) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

10 Şubat 2013 

PAZAR 
Sayı : 28555 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 10/2. VE 16/1. MADDESİ 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 505,00 TL, en fazla 63.486,36 TL arasında değişen; 

19/02/2013 günü saat:16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarıda en az 50,50 TL, en 

fazla 6.349,00 TL olan, cinsi, miktarı, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki 

listede gösterilen Binek oto, Minibüs, Kamyonet, Kasasız Kamyon, Kamyon ve Tanker cinsi 28 

adet araç açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler Sokak GAP Gümrük ve 

Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 20/02/2013 

tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında 

ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 

339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 1038/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Kütahya İli, Merkez İlçe, Yeni Bosna Mahallesi, Şose Altı Mevkiinde bulunan mülkiyeti 

Hazineye ait 1 pafta, 533 parsel numaralı 11.747,50 m2 yüzölçümlü, hamtoprak vasıflı, imar 

planında kısmen yol, kısmen pasif yeşil alan, kısmen sanayi alanı olarak ayrılan taşınmaz mal; 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. 

İhale 25/02/2013 tarihinde Pazartesi günü saat 13:30’da Kütahya Defterdarlığı hizmet 

binası ihale salonunda yapılacaktır. Tahmini bedeli 3.524.250,00.-TL (Üçmilyonbeşyüz 

yirmidörtbinikiyüzelli Lira), geçici teminat miktarı ise 704.850,00.-TL (Yediyüzdörtbin 

sekizyüzelli Lira)’dir. İhaleye katılacak isteklilerin ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici 

teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı 

içinde alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte 
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bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza 

sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,  İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter 

tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekaleten 

ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, 

ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. 

İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri 

iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmeler halinde 

teklif işleme alınmaz. Şartname ve ekleri ihale saati öncesinde Milli Emlak Müdürlüğünde 

bedelsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri 

www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. 1000/1-1 

—— • —— 

96 KALEM ELEKTRİK TESİSAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası’nın ihtiyacı, 96 Kalem Elektrik 

Tesisat Malzemesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale 

Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.02.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife açıktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 916/1-1 
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19 KALEM CATERPILLAR MARKA KAMYON VE İŞ MAKİNELERİNE AİT  

YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

19 Kalem Caterpıllar marka Kamyon ve İş makinelerine Ait Yedek Parça Alımı İşi Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt No : 2013/15365 

İhale Dosya No : 246.GELİ/2013-139 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

Yatağan-Milas karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : (0 252 ) 572 59 05 Faks: (0 252) 572 59 03 

c) Elektronik posta adresi : gelisatinalma@geli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği türü miktarı : 19 Kalem Caterpıllar 777 kamyon, 988B yükleyici,D8L 

dozer ve 16H greyderlere Ait Yedek Parça Alımı: 

(Motor ve şanzıman yağ soğutucusu ile motor, şasi, 

turbo ve fren ünitesi Yedeği) 

b) Teslim yeri : GELİ Müessesesi Müdürlüğü Merkez Ambarı Yatağan/ 

Muğla 

c) İşin süresi : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren 90 takvim günüdür. 

3- a) İhalenin yapılacağı yer : GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu 

Yatağan/MUĞLA 

b) Tarih ve saati : 28.02.2013 – 14.00 

4 - İhale dokümanları : 

- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 

Yenimahalle/ANKARA 

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah.78. Sok. No: 3 D. 4 Bornova/İZMİR 

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan - Milas Karayolu 8 Km. 

Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00 (Elli)TL. Karşılığı 

aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan İstekliyle, Teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

6 - İhale konusu iş için kalem bazında kısmi teklif verilebilir. 

7 - Teklifler; 3.maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler. 

11 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir 

12 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr 1083/1-1 
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KURŞUNSUZ BENZİN SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Daire Başkanlığı 

Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:  

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemenin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Teşekkülün; 

a) Adres : AEL İşl. Müd. Elbistan/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : (0344) 524 22 82 / 524 22 80 

c) Elektronik posta adresi : ael@euas.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın 

 

a) Niteliği Türü Miktarı 

İhale Kayıt 

No Dosya No 

Şartname 

Bedeli 

İhale 

Tarihi 

1 - Kurşunsuz Benzin 

alımı 

60.000 litre 2013/13373 2013/0045 60 TL 07.03.2013 

 

b) Teslim yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Çoğulhankasabası/AFŞİN/ 

K.MARAŞ 

c) Teslim tarihi : Teknik şartnamede belirtildiği gibi işin tamamı 365 gün 

(4 PARTİ HALİNDE) de tamamlanacak 

d) İhale usulü : Açık İhale Usulü. 

  İhale şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli 

isteklilere açıktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : AEL İşletme Müd. İhale Salonu. 

b) Tarihi ve saati : Yukarıda belirtilen tarihte, Saat: 14.00 

c) İhale Dokümanlarının  

   Görülmesi ve Temini : AEL İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğü 

4-1) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin 

İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur. 

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 

bedelini - Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR 92000 1500 15 800 728600 6913 

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer 

aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir. 

- EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak:0-344-5242280) Elbistan/ 

KAHRAMANMARAŞ  

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 

Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge, Akaryakıt işletmeciliği veya 

bayi olduğu belge) 
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6 - İsteklilerce teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere İş deneyim belgesi 

vereceklerdir.  

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - Teklifler ihale tarihi saat 14.00'a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

10 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3 g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ 

Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak 

neticelendirilecektir. 1031/1-1 

—— • —— 

ARAMA RUHSATI VERİLECEKTİR 

Erzurum İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İHALE KONUSU İŞİN: 

1 - İlimiz Horasan İlçesi Hızırilyas Köyü sınırları içerisinde Devletin hüküm ve tasarrufu 

altında bulunan 4100 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsatlı alanda, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile arama ruhsatı verilecektir. 

2 - Alanın muhammen bedeli 50.000,00 ¨ olup, geçici teminatı 1.500,00 ¨ ‘dır. 

3 - İhale 27.02.2013 Çarşamba Günü saat 14.00 'de İl Özel İdaresi Encümen Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

4 - İşin şartnamesi İmar ve İnşaat İşleri Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 

5 - İhaleye katılabilmek için; 

a) Başvuru dilekçesi, kanuni İkametgâh belgesi ve tebligata esas olan adresi, telefonu 

b) Nüfus cüzdan fotokopisi, 

c) İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair Özel İdaresinden alacakları resmi yazı, 

d) Geçici teminat miktarını yatırdığına dair banka dekontu (Vakıflar Bankası) veya banka 

teminat mektubu, 

e) İstekliler adına katılmak isteyenlerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak 

edenlerin noter tasdikli imza sirküleri, 

f) Tüzel kişiler adına katılacak olanların 2013 yılı noter tasdikli yetki belgesi ve sirküleri, 

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

h) İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf olması halinde dernek, 

federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerin resmi makamlardan 

ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra almış ve faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı, 

6 - Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 

Web: www.erzurumozelidare.gov.tr 1041/1-1 
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MUHTELİF M1 VE N1 ÖTA ARAÇLAR SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemiz Kırıkkale Hurda Müdürlüğümüze 31.08.2013 tarihine, Seymen ve Aliağa 

Hurda Müdürlüklerimize ise 31.12.2013 tarihine kadar gelmesi tahmin edilen muhtelif N1, M1 

Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları, kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen 

tarihte satışa arz edilmiştir. 

Kırıkkale Hurda Müdürlüğü sahasına gelecek olan 300.000 Kg. Muhtelif N1, M1 Ömrünü 

Tamamlamış Araç hurdaları, 

Aliağa Hurda Müdürlüğü sahasına gelecek olan 240.000 Kg. Muhtelif N1, M1 Ömrünü 

Tamamlamış Araç hurdaları, 

Seymen Hurda Müdürlüğü sahasına gelecek olan 180.000 Kg. Muhtelif N1, M1 Ömrünü 

Tamamlamış Araç hurdaları, 

İhaleye Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÖTA Geçici Depolama Lisansı veya Geçici 

Faaliyet Belgesi olan firmalar katılacaktır. (ÖTA Geçici Depolama Lisansı veya Geçici Faaliyet 

Belgesi ihale tarihinden itibaren geçerli olan firmalar ile Kırıkkale Hurda Müdürlüğümüze 

31.08.2013 tarihine, Seymen ve Aliağa Hurda Müdürlüklerimiz için ise 31.12.2013 tarihi ve daha 

sonraki tarihleri kapsayan lisansı olan firmalar katılacaktır. Ancak ihale tarihi itibariyle lisansı 

bulunup ta işin devamında (teslimat tamamlanmadan) lisansı biten firmalar Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığından lisanslarını uzattıramadıkları takdirde kati teminatları irad kaydedilecek olup, 

kalan malzemenin kullanım hakkı İşletme Müdürlüğümüze ait olacaktır. Firmaya lisans bitim 

tarihine kadar teslim aldığı miktar kadar fatura kesilecektir.) firmalar bu lisanslarını teklif 

mektubuna ekleyeceklerdir.) 

(ÖTA Geçici Depolama Lisansı veya Geçici Faaliyet Belgesi ihale tarihinden itibaren 

geçerli olan firmalar ile Kırıkkale Hurda Müdürlüğümüze 31.08.2013 tarihine, Seymen ve Aliağa 

Hurda Müdürlüklerimiz için ise 31.12.2013 tarihi ve daha sonraki tarihleri kapsayan lisansı olan 

firmalar 3 Hurda Müdürlüğümüze gelmesi tahmin edilen M1 ve N1 ÖTA araçların tamamına 

(toplam teminat yatırmak kaydıyla) teklif verecekleri gibi teminatlarını ayrı almak kaydıyla ayrı 

ayrı her Hurda Müdürlüğümüzde bulunan M1 ve N1 ÖTA araçların ihalesine teklif 

verebileceklerdir.) 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ  İHALE YERİ 

20 ŞUBAT 2013  14.00  MERKEZ/ANKARA 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul 

Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda 

Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216 

ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR.MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 964/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂN 

Lüleburgaz Belediyesinden: 

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ  

MİMARİ PROJE YARIŞMASI İLANI 

1. Yarışmanın Türü ve Şekli  

Yarışma Kamu İhale Kanunu, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım 

Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca 

serbest, ulusal ve tek kademelidir.  

2. Yarışmanın Yeri ve Konusu  

Lüleburgaz, Trakya Bölgesinde, Edirne- İstanbul D 100 karayolunun üzerinde, İstanbul’u 

Trakya’nın iç bölgelerine bağlayan yolların önemli bir kavşak noktasındadır. Lüleburgaz bu 

bağlamda ara durak olmasının yanı sıra, çevredeki yerleşimlerin de merkezi olacak şekilde önem 

kazanmaktadır.  

Hızlı bir şekilde büyüyen Lüleburgaz kentinde ve otuz yıla yakın bir süredir hizmet 

vermekte olan mevcut otogar, yetersiz olması ve düzensiz konumu ile güçlü bir merkez terminali 

olamamaktadır ve ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Bu nedenle yeni bir otogar binası yapılmasına 

karar verilmiş olup, Lüleburgaz Belediyesi’nce Kamu İhale Kanunu, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 

Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak "Lüleburgaz 

Şehirlerarası Otobüs Terminali Mimari Proje Yarışması" açılmıştır.  

3. Yarışmaya Katılma Koşulları  

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası mimar kökenli üyesi olmak ve 

meslekten men cezalısı durumunda veya sürecinde olmamak,  

• Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda ekip temsilcisi mimar olacaktır.  

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,  

• Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,  

• Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan 

danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları 

arasında olmamak,  

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,  

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,  

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip 

olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).  

• Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, projeleri yarışmaya katılmamış 

sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek 

odasına bildirilecektir.  

4. Yarışma Takvimi  

Yarışmanın ilanı : 10 Şubat 2013  

Kayıtların başlaması- : 10 Şubat 2013  

Sorular için son gün : 28 Şubat 2013  

Cevaplar için son gün : 8 Mart 2013  

Kayıtların kapanması : 18 Nisan 2013  

Teslim tarihi : 18 Nisan 2013  

Jüri değerlendirme : 26 Nisan 2013  

Sonuçların İlanı : 2 Mayıs 2013  

Ödül Töreni ve Kolokyum : 10 Mayıs 2013  
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5. Yarışma Jüri Üyeleri  

5.1 Danışman Jüri Üyeleri  

Emin HALEBAK, Makina Mühendisi, T.Ü. (Lüleburgaz Belediye Başkanı)  

Prof. Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU, Mimar, İ.T.Ü. (İstanbul Kültür Üniv. Mimarlık 

Fak. Dekanı)  

Yrd. Doç. Dr.Zafer AKDEMİR, Mimar, Y.T.Ü. (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 

Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)  

Gökhan Kaya ATAY, İnş. Müh., Y.D.Ü.(Lüleburgaz Belediyesi)  

5.2 Asıl Jüri Üyeleri  

Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU, Mimar, O.D.T.Ü. (İstanbul Kültür Üniversitesi )(Jüri 

Başkanı)  

Hüseyin Sinan OMACAN, Y. Mimar, İ.T.Ü.  

Bünyamin DERMAN, Y. Mimar, Y.T.Ü.  

Tülin HADİ, Mimar, İ.T.Ü.  

Öğr. Gör. Dr. İnci OLGUN, Mimar, Kentsel Tasarımcı, M.S.G.S.Ü. (Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi)  

5.3 Yedek Jüri Üyeleri  

Doç. Dr. Çiğdem POLATOĞLU, Mimar, M.S.G.S.Ü. (Yıldız Teknik Üniversitesi)  

Yrd. Doç. Dr. Emrah TÜRKYILMAZ, Mimar, Y.T.Ü. (İstanbul Kültür Üniversitesi)  

Yrd. Doç. Dr. Dilek EKŞİ AKBULUT, Mimar, D.A.Ü. (Yıldız Teknik Üniversitesi)  

5.4 Raportörler  

Emre DÜLGER, Mimar, Y.T.Ü. (Lüleburgaz Belediyesi)  

Yasemin YILMAZ, Şehir Plancısı, D.E.Ü. (Lüleburgaz Belediyesi)  

6. Ödüller ve Ödeme Şekli  

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen eserlere aşağıdaki ödüller net olarak 

ödenecektir. Ödemeler yarışma sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir ay içinde 

gerçekleştirilecektir.  

Birinci ödül : 30.000,00 TL  

İkinci ödül : 25.000,00 TL  

Üçüncü ödül : 20.000,00 TL  

1. Mansiyon : 10.000,00 TL  

2. Mansiyon : 10.000,00 TL  

3. Mansiyon : 10.000,00 TL  

Satınalma (gerekli görülürse) : 10.000,00 TL  

7. Yarışma Kitapçığının Elde Edilmesi  

Yer görme zorunluluğu yoktur. Yarışmacılar, yarışma kitapçığını; Özerler Mah. Hal Sok. 

No:1 Lüleburgaz Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Mimari Proje Yarışması 

Raportörlüğü’nden elden alabilirler ya da banka dekontu karşılığında ödemeli kargo ile 

adreslerine gönderilecektir.  

Şartname bedeli olan 50.00 TL Ziraat Bankası Lüleburgaz Şubesi IBAN: TR 

480001000103085703735001 no'lu TR hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte 

yukarıdaki adrese elden teslim edilecek veya posta - fax (0288 4174779) ile gönderilecektir. 

Dekontu alan Belediye, yarışmacı adresine şartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.  

8. Yarışmayı Düzenleyen idareye Ait İletişim Bilgileri  

Adı : Lüleburgaz Belediyesi  

Adres : Özerler mah. Hal sok. No: 1 Lüleburgaz / KIRKLARELİ  

Tel no : ( 0 288) 417 1012  

Fax no : ( 0288) 417 47 79  

E-Mail : info@luleburgaz.bel.tr  

Web : http://www.luleburgaz.bel.tr 1007/1-1 



10 Şubat 2013 – Sayı : 28555 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 10 Şubat 2013 – Sayı : 28555 

 

 



10 Şubat 2013 – Sayı : 28555 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 10 Şubat 2013 – Sayı : 28555 

 

 



10 Şubat 2013 – Sayı : 28555 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 10 Şubat 2013 – Sayı : 28555 

 

 



10 Şubat 2013 – Sayı : 28555 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 10 Şubat 2013 – Sayı : 28555

Sayfa

1

2

2

6

10

15

20

24

29

29

30

30

30

31
33
39

41

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
— Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin

Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik

— İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Muş Alparslan Üniversitesi Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Muş Alparslan Üniversitesi Yeşil Kampüs ve Çevre Sorunları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Muş Alparslan Üniversitesi Kampüs Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi

Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin
Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

— 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi
Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet
İşlemleri Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

— Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan “Medula” Sistemi Hakkında
Tebliğ (Seri No: 1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

— İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında
Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin
Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— Kamu İdarelerinde Çalışanlar ile Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu
Kişilerin Tesciline İlişkin Tebliğ (Seri No: 2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına
İlişkin Tebliğ

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

Günlük Değerleri


