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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DOPİNGLE MÜCADELE UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2015 tarihli ve 29445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Üniversitesi Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki

öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere

toplam beş üyeden oluşur. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmak-

sızın katılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/8/2015 29445



Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ENERJİ YÖNETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Enerji Yönetimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Enerji 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 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 (EYMER): Gaziantep Üniversitesi Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Ülkemizin enerji arz güvenliğinin ve verimliliğinin

sağlanması, enerji kaynaklarında çeşitliliğin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının

artırılması, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımında kayıpların azaltılması, ekonomik,

sosyal kalkınma, rekabet gücü ve ulusal güvenlikte önemli bir yer tutan enerji alanında, araş-

tırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirerek, özelde Üniversite enerji

giderlerinin kontrol altına alınması ve azaltılması için çalışmalar yapmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

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

birliği yapmak. Enerji teknolojileri ile yenilenebilir enerji kaynakları kullanım alanları ile ilgili
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çalışmalara katkı sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı ol-

mak ve karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde

bulunmak, danışmanlık/bilirkişilik yapmak, projeler sunmak ve yapmak,

b) Enerji teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında eğitim ile ilgili

programlar yapmak, eğitim ve yönetim araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, enerji

teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynakları konuları ile ilgili eğitim ve sertifikasyon faali-

yetlerini yürütmek, bu eğitim programları sonunda sertifika vermek, bu bağlamda bina enerji

yöneticisi sertifikasyon programı gibi programları yürütmek, bu konuda çalışan sivil toplum

kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Üniversitede yenilenebilir enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve

kamuoyunu yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek,

yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle proje konularında işbirliği yapmak, ulusal ve

uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkânları oluşturmak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre çevre ve enerji teknolojileri, enerjinin

etkin/verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı konularında araştırma, da-

nışmanlık, proje, tasarım ve benzeri hizmetler sunmak,

d) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde bilim ve teknoloji

dergilerinde yayınlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak,

e) Yenilenebilir enerji konusundaki mevcut teknolojilerin ülkemize kazandırılması için

çalışmalar yapmak, enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması için enerji

ve çevre ilişkileri konusunda ve küresel iklim değişimine azaltıcı etki yapan yenilenebilir enerji

kaynaklarıyla ilgili araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık oluşturmak,

f) Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın öncelikle yerli ve temiz enerji kaynakları ile

sağlanabilmesi için projeler yürütmek,

g) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yerel ve küresel bazdaki öneminin toplum ve karar

vericiler tarafından yeterince algılanabilmesi için; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs,

seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar ile televizyon programları dü-

zenlemek,

ğ) Merkez ile diğer merkezler, enstitüler ve üniversitelerarası işbirliğini sağlamak, ortak

çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

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

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendi-

rildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi

ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-

sından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-

dürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet

eder.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve baş-

kanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak ve Danışma Kurulu-

nun görüş ve önerilerini Yönetim Kurulunun oluru ve Rektör onayını aldıktan sonra uygula-

mak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir yıl sonraki çalışma programını her yılın ocak

ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunmak ve olurunu aldıktan sonra uygulamak.

d) Merkezin sistem, donanım ve test bölümü gibi teknik altyapı ve Ar-Ge destek yapıları

kısımlarının oluşturulması ve bunların idarecilerinin ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazır-

layarak Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, görev alacak akademik ve idari personel ihti-

yaçlarını Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

e) Merkez birimlerinin Üniversite elemanlarınca kullanımı ve çalışma prensipleri ile

ilgili birimlerin çalışma mevzuatını hazırlamak, faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denet-

lemek.

f) Merkezde yürütülen projeler için personel görevlendirmek ve çalışanlar arasında eş-

güdüm sağlayacak tedbirleri almak.

g) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

ğ) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

h) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim

Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye gö-

revlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla

toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür gerektiğinde olağanüstü olarak Yönetim Ku-

rulunu toplantıya çağırabilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez birimlerinin çalışma prensipleri, işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda

gerekli kararları almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak ve rapor halinde Rektörlüğün onayına sunmak.

c) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yı-

lın çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkezin teknik altyapısını ve Ar-Ge destek yapılarını oluşturmak ve bunların ida-

recilerini belirlemek.
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d) Merkez birimleri ile araştırma ve proje ekiplerinin çalışma usul ve esaslarını belir-

lemek.

e) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda kararlar almak.

f) Müdürün önerdiği konular hakkında karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar

yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite temsilcileri ile

istekleri halinde yurt içi veya yurt dışındaki diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri ve kişiler

arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler

yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin

artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar

hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma ve proje grupları

MADDE 11 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel

olarak Müdürün önerisi ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Merkezin farklı faaliyet-

lerini yürütmek ve oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan personel sayısı

ve görevleri Yönetim Kurulunca belirlenir ve Müdür tarafından Rektöre bildirilir.

Merkezin mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması

MADDE 12 – (1) Merkezin mal, hizmet, cihaz, donanım ve sarf malzeme ihtiyaçlarının

karşılanması, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Yönetim Ku-

rulunun önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlen-

dirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2007 tarihli ve 26623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin

ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

“(2) Yıl sonu başarı notu, kurul sınavları not ortalamasının %60'ı ve yıl sonu final sınavı

veya bütünleme sınavı notunun %40'ının toplamı sonucu elde edilir. Kurul dersleri arasında

yer almayan, dönemlik tıp derslerinin yıl sonu başarı notuna katkısına Fakülte Kurulunca karar

verilir. Başarılı sayılmak için yıl sonu final veya yıl sonu bütünleme sınavından en az 50 (DD)

puan almış olmak gerekir. Sınıf veya staj başarı notu 60 (CC) ve üstüdür. Fakültede her bir yıl

60 krediden oluşur.”

“(4) 100 üzerinden mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanan ham başarı notları

aşağıdaki tabloda yer alan karşılıklarına göre harf notuna dönüştürülür:

Not Aralığı Katsayısı Harf Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

40-49 0,50 FD

00-39 0 FF”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 ve 2017-2018 eğitim-öğretim yıllarında Fakülte

birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinden, harf notu DC olduğu halde GNO’su 2,00 ve üzerinde

olanlar başarılı sayılırlar.”
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MADDE 3 – Bu Yönetmelik 31/12/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2017 tarihli ve 30139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamo-

nu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkra-

sının (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“5) Uzmanlık alan derslerini başarı ile sürdürmekte olan öğrenciler S (süren), başarısız

olup kalmışsa K (başarısız) olarak değerlendirilir. Seminerler de B (başarılı) veya K (başarısız,

kaldı) olarak değerlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri birinci yarıyılda proje sa-

vunma sınavına alınamaz. Proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, proje yazım kılavuzuna uy-

gun olarak yazılır.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Proje, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu karar

danışman tarafından EABD/EASD aracılığıyla ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Projesi başarısız bulunan öğrenci için EYK kararı ile ilgili EABD başkanlığından

yeni bir proje danışmanı önerisi istenir. EYK kararı ile proje danışmanı atama işlemi yapılan

öğrenci yeni proje danışmanı öğretim elemanı ile yeni bir proje konusunu belirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Projesi başarılı bulunan öğrenci, elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet proje

CD’sini ve ilgili belgeleri enstitüye teslim ederek mezuniyet işlemlerini başlatır. Mezuniyet ta-

rihi projenin başarılı bulunduğunu gösterir belgenin danışmanı tarafından imzalı nüshasının

enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/7/2017 30139

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2017 30287
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Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL SPORLARIMIZ VE 
OYUNLARIMIZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Geleneksel Spor-

larımız ve Oyunlarımız 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, Muş Alparslan Üniversitesi Geleneksel Sporlarımız

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Muş Alparslan Üniversitesi Geleneksel Sporlarımız ve Oyunlarımız Uygu-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Anadolu topraklarında yaşayan halkların ve bu halk-

lara akraba toplulukların unutulmuş mevcut kültür, oyun ve spor mirası üzerine alan araştır-
malarında bulunmak, geleneksel sporlarımız ve oyunlarımıza ilişkin çalışmalar yapmak ve
bunların uygulamalarına ilişkin imkan ve Merkezin kuruluşuna katkı sağlamak, güncel ortam-
daki gelişmeleri izleyerek geleneksel spor, araştırma ve uygulama projeleri gerçekleştirmektir.
Bu çerçevede Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Geleneksel oyunlarını ve sporlarını tespit etmek, bilimsel olarak araştırmak, özendirip
canlandırmak, bu konudaki çalışmaların organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak ve yü-
rütmek,
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b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlara geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız konusunda

danışmanlık hizmeti vermek,

c) Geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız kapsamında araştırma yapmak isteyen araş-

tırmacılara yardımcı olmak,

ç) Geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız kapsamındaki konular çerçevesinde uluslar-

arası düzeyde bilimsel makale, kitap ve rapor hazırlamak, yayımlamak ve yayımlanmasını des-

teklemek,

d) Geleneksel oyun ve spor türlerinin tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve ye-

rinde uygulama organizasyonları düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Geleneksel oyun ve spor konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

b) Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, araştırma merkezleri, sivil toplum kuru-

luşları ve ilgili federasyonlarla işbirliği yapmak,

c) Kamu kurum ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,

ç) Geleneksel oyun ve spor konularında disiplinler arası araştırmalar yapmak, etkinlikler

düzenlemek, projeler geliştirmek ve bunları koordine etmek, 

d) Geleneksel oyun ve spor konularında çalışma alanlarını genişletmek ve akademik

derinleşme sağlamak, raporlar hazırlamak ve yayımlar yapmak, elektronik veri tabanı ve arşiv

oluşturmak,

e) Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, konferans, forum, panel ve ben-

zeri faaliyetler düzenlemek ve gerektiğinde bunların sürekliliğini sağlamak,

f) Üniversitenin akademik birimleriyle işbirliği yaparak unutulmuş, unutulmaya yüz

tutmuş ve yaşayan geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız ile ilgili alanlarda araştırma yapılması

ve bu konulara yönelik lisansüstü tezlerin üretilmesi için gerekli bilimsel desteği sağlamak, 

g) Araştırmacılara ve sanatçılara gerekli mekân ve sunum olanaklarını sağlamak, bu

olanakların oluşturulması için gerekli girişimlerde bulunmak; bu amaç doğrultusunda gerçek

ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,

ğ) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları çerçevesinde çeşitli konularda çalışma grupları

ve araştırma komisyonları oluşturmak, 

h) Geleneksel kültür mirasının korunması ve sürdürülebilmesi açısından, patent ve telif

haklarına ilişkin haklarının aranması ile ilgili girişimlerde bulunmak,

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer çalışmaları yapmak.

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; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim ele-

manları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür

5 Mart 2018 – Sayı : 30351                                    RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



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

durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı

şekilde yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütül-

mesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisiyle Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Görevinden

ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcılarından biri katılır ve Müdürlüğe altı aya

kadar vekâlet edebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde veya herhangi bir sebeple Müdür

görevinden ayrıldığında müdür yardımcılarının da görevi 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 sağlamak,

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

lamak,

f) 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,

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte yedi ki-

şiden oluşur. Yönetim Kurulunun dört üyesi, Merkezden yararlanan akademik birimlerin temsili

de dikkate alınarak Rektör tarafından, öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir.

Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan boşaltılan bir üyelik için veya

Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirme gereği boşalan üyelik için yeni görev-

lendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa olağan şekilde toplanır

ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli gördüğü

hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla

toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu

toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulunun karar vermesi durumunda sona

erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

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

sağlamak.

b) Merkezde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak.

c) Merkez çalışmaları ile ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki

projeleri değerlendirmek.
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ç) Yurt içi ve  dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde amaç ve görevlerine uygun

proje, araştırma ve incelemeleri değerlendirmek ve izlemek.

d) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak. 

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili, kültür ve sanat ko-

nusunda bilgi ve deneyimi olan bilim insanları ve araştırmacılardan oluşur. Danışma Kurulu

üyeleri Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam 5 üyeden oluşur. Görev süresi dol-

madan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Görev süresi

biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal

üyesidir. 

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık

eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Üniversitenin kültür, sanat potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlevleri ile ilgili

olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında

Yönetim Kuruluna görüş bildirmek. 

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak. 

c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite-

lere bağlı merkezler ve ilgili kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlama konularında gö-

rüş ve önerilerde bulunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi 

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Personel ihtiyacı 

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonel tarafından karşılanır. 

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler 

MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 4/8/2011

tarihli ve 28015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Muş Alparslan Üniversitesi Döner Ser-

maye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

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

Yürütme 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Muş Alparslan Üniversitesinden:
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU VE MALAZGİRT 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Muş Alparslan Üniversitesi Selçuklu ve Malazgirt

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Muş Alparslan Üniversitesi Selçuklu ve Malazgirt

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (MŞÜ-SEMAM): Muş Alparslan Üniversitesi Selçuklu ve Malazgirt Uygu-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Selçuklu tarihi ve Malazgirt konuları başta olmak

üzere Muş ve çevresinin ortaçağı ile ilgili araştırmalarda bulunmak, araştırmaları akademik ve
popüler yayınlara dönüştürerek ilgi alanı çerçevesinde yazılı ve görsel bir birikim oluşturmak
ve ortaya konulan ürünleri kamuoyuna sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Selçuklu tarihi ve Malazgirt Savaşı başta olmak üzere ortaçağda Muş ve çevresinin

sahip olduğu tarih ve kültür mirasını araştırmak, bilgiye ve nitelikli yayınlara dönüştürerek ka-
muoyu ile paylaşmak.

b) İlgi alanına dair inceleme, araştırma ve her türden proje üretme girişimlerinin ger-
çekleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli desteği sunmak. 

c) Talep geldiği takdirde bölgesel, ulusal ve uluslararası düzlemde kendi alanı ile ilgili
projelere koordinatörlük yapmak, danışmanlık hizmeti vermek; yine aynı saha içerisinde olmak
üzere ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak etmek, çalışma konularında girişimlerde bulun-
mak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

ç) İlgi alanı ve ilgili alan ile ilişkili alanlarda faaliyet icra eden her türden araştırmacı,
sanatçı, fotoğrafçı, tasarımcı ve öğrenciye dönük eğitim ve öğretim programları, projeler, kon-
feranslar, kurslar, çalıştaylar, paneller, söyleşiler, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler,
sempozyumlar, sergiler, yaz ve kış okulları, akademik, kültürel ve edebi yarışma türünden
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etkinlikler düzenlemek; bu tür etkinliklerde çalışmalara ilişkin belge, sertifika vermek ve et-
kinliklerle ilgili yayınlar oluşturmak ve Merkezin gereksinim duyduğu alanlarda gerçek ve
tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

d) Araştırmacılara yazılı kaynak, çalışma ve sunum olanaklarını sağlamak. 
e) İlgi alanı ile ilgili veya ilişkili konularda yüksek lisans ve doktora çalışması yapan

araştırmacıları teşvik edip desteklemek ve nitelikli tezlerin basım, yayım ve dağıtımını üstlen-
mek.

f) İlgi alanı ile alakalı edebi ve felsefi çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.
g) Yurt içi ve dışındaki benzer kuruluşlarla Merkezin amacına yönelik müşterek çalış-

malar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim ele-

manları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür ye-
niden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması
durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı
şekilde yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütül-
mesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün önerisiyle Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Görevinden
ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.
Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcılarından biri  katılır ve Müdürlüğe altı aya
kadar vekâlet edebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde veya herhangi bir sebeple Müdür
görevinden ayrıldığında müdür yardımcılarının da görevi 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 gözetim ve denetimini yapmak, Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağ-

lamak,
f) 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,

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte yedi ki-

şiden oluşur. Yönetim Kurulunun dört üyesi, Merkezden yararlanan akademik birimlerin temsili
de dikkate alınarak Rektör tarafından, öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir.
Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan boşaltılan bir üyelik için veya
Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirme gereği boşalan üyelik için yeni görev-
lendirme yapılır.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa olağan şekilde toplanır
ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli gördüğü
hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve
kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına
katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulunun karar vermesi durumunda sona erer.

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

sağlamak.
b) Merkezde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak.
c) Merkez çalışmaları ile ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki

projeleri değerlendirmek.
ç) Yurt içi ve dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde amaç ve görevlerine uygun proje,

araştırma ve incelemeleri değerlendirmek ve izlemek.
d) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak.
e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak. 
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili, kültür ve sanat ko-

nusunda bilgi ve deneyimi olan bilim insanları ve araştırmacılardan oluşur. Danışma Kurulu
üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen toplam 5 kişiden oluşur. Görev süresi
dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Görev süresi
biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal
üyesidir. 

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık
eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Üniversitenin kültür, sanat potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlevleri ile ilgili

olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında
Yönetim Kuruluna görüş bildirmek. 

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak. 
c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite-

lere bağlı merkezler ve ilgili kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlama konularında gö-
rüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi 
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Personel ihtiyacı 
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel tarafından karşılanır. 

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler 
MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 4/8/2011

tarihli ve 28015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan Üniversitesi Döner Sermaye
İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü

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

YARGI İLÂNLARI 

Rize 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/533 

Sanık : MAMUKA MELIKIDZE, Otarı ve Dalı oğlu, 

  1983 GÜRCĠSTAN doğumlu 

Suç : Hırsızlık 

Uygulanan Kanun Maddesi : CMK 231/8 

Hüküm Özeti : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  

  (5 yıl süreyle denetimli serbestlik) 

Karar Tarihi : 10/09/2015 

Yukarıda bilgileri yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-31. maddeleri 

gereğince bu hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 848 

————— 

Esas No : 2014/15  

Sanık : VELOD GVAZAVA, Kolia ve Viza oğlu, 

  14/01/1976 MARTVĠLĠ doğumlu 

Suç : 1 - Basit Yaralama, 

  2 - Bıçak ve Diğer Aletleri Ġzinsiz Satın Alma veya Bulundurma 

Hüküm Özeti : 1 - Beraat  

  2 - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  

  (5 yıl Süreyle Denetimli Serbestlik) 

Karar Tarihi : 15/12/2015 

Yukarıda bilgileri yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-31. maddeleri 

gereğince bu hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 849 

—— • —— 
Selçuk Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2017/3  

Karar No : 2017/89  

Ġbrahim ve Havva'dan olma 01/01/1981 Halep D.lu Suriye ülkesi nüfusuna kayıtlı olup 

halen semti meçhulde bulunan MUHAMMED ĠBRAHĠM ALĠ hakkında mahkememizin 

14/02/2017 tarih ve 2017/3 Esas 2017/89 Karar sayılı dosyasında Göçmen kaçakçılığı yapmak 

suçundan karar ile TCK’nun 79/1-b, 79/2-b, 62/1 maddeleri uyarınca 5 YIL HAPĠS VE 7.500,-TL 

ADLĠ PARA CEZASI ile Cezalandırılmasına karar verildiği, kararın kendisine tebliğ edilememiĢ 

olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31’inci maddeleri uyarınca hükmün Resmi 

Gazete’de ilanen Tebliğine, 

Ġlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmıĢ sayılmasına ve ilan ücretinin 

kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur. 904 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YARDIMCI GÜÇ ÜNĠTELERĠNĠN DEMONTAJ, BAKIM, BAKIM SONRASI TEKRAR 

MONTAJ VE SERVĠSE ALINMASI ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/91246 

1- Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad.   26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 30 Adet muhtelif tip lokomotiflerde bulunan 

APU (Yardımcı Güç Ünitelerinin) demontaj, bakım, bakım sonrası tekrar montaj ve servise 

alınması iĢi teknik Ģartnameye göre yaptırılacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 19/03/2018 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

19.03.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1911/1-1 

————— 
DE22000 VE DE33000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM 

LOKOMOTĠF MOTORU MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2018/94763 

1 - Ġdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad.   26490 ESKĠġEHĠR/TÜRKĠYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: 6 Kalem Lokomotif Motoru Malzemesi 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 28.03.2018 günü, saat 14.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünden KDV. Dahil.100,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1926/1-1 



5 Mart 2018 – Sayı : 30351 RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 

 

AFYON FABRĠKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN 240.000 KG 

SODYUM HĠDROKSĠT SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğünün Ġhtiyacı olan 

240.000 kg sodyum hidroksit kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü FĠNANSBANK 

ANKARA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına, 

125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir.  

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 28 MART 2018 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi 

Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı 

Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 28 MART 2018 günü saat 14:00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay 

sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 1987/1-1 

—— • —— 

ANKARA - KONYA YÜKSEK HIZLI TREN ÇĠFT HATTININ 90 KM’LĠK KESĠMĠ ĠLE 

ANKARA-KIRIKKALE DEMĠRYOLU HATTININ 4 KM’LĠK TEK HAT KESĠMĠNDE 

KULLANILMAK ÜZERE RAY KIRIKLARINI ALGILAMA VE  

ÖLÇME SĠSTEMĠNĠN TEMĠNĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/100242 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosu, Eti Mahallesi 

Celal Bayar Bulvarı No: 78, ATG AVM 1. Kat, Çankaya/ 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 309 05 15 - 75390    Fax: 0312 309 05 75 

c) Elektronik Posta Adresi  : barkonburcincecen@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: 90 Km’lik YHT Çift Hatta ve 4’lik Konvansiyonel 

Tek Hatta Ray Kırığı Algılama ve Ölçme Sistemi Kurulması 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosuna 15/03/2018 

PerĢembe günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosunda görülebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 

Genel Müdürlüğü Merkez Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250 TL bedelle temin 

edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1963/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPILACAKTIR 

ÇAYKUR Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Merkez/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 6.000.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

%20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve Ġhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL. bedel tahsil fiĢi karĢılığında temin 

edilebilir. Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğü Merkez/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19/03/2018 günü saat 14:00 e kadar Boğaz Mah. Vadi 

Cad. No: 17 RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 

gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00 de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Ġhale Kısmı teklife kapalı olup, nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

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

olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

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

9 - Ġhale Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve Ġhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1858/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 03/11/2017 tarih ve 642 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 09/02/2018 tarih ve 186 sayılı kararı ile tadilen onanan 

―Etimesgut Ġlçesi, YeĢilova Mahallesi imarın 48619 ada 1 ve 2 sayılı parsellerine iliĢkin 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği" 05/03/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 1950/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 07/12/2017 tarih ve 722 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 14/02/2018 tarih ve 280 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut 

Ġlçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 45968 ada 1 sayılı parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği" 05/03/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 1951/1-1 

—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Pursaklar Belediye Meclisinin 08.12.2017 gün ve 235 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 12.02.2018 gün ve 210 sayılı kararı ile onaylanan 

―Pursaklar Sirkeli 272 nolu Adanın Güneyinde Yer Alan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına 

Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği", 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b 

maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan 

Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 2024/1-1 
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Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğünden: 

BAġVURU KOġULLARI 

Öğretim Üyesi’nin ―2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu‖ ile ―Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin ilgili maddelerindeki genel koĢulları taĢıyor olması ve 

23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıĢ olan Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmeliğin 

8. maddesinin 7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki Ģartları taĢıyor olması gerekmektedir. 

BAġVURU ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER 

- BaĢvuru dilekçesi, 

- Son 6 ayda çekilmiĢ 2 adet vesikalık fotoğraf, 

- YÖK formatlı güncel özgeçmiĢ, 

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

- Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, 

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

- Alanya HEP Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan 

puanlama tablosu (aday tarafından doldurulmuĢ olarak gönderilecektir.) 

- Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliği için, aĢağıdaki koĢuldan en az birini sağladığını 

gösteren belge; (Eğitim-Öğretim dili Ġngilizce olan bölümler için **) 

- 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıĢ olan Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmeliğin 

8. maddesinin 7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki Ģartları taĢıyor olması gerekmektedir. 

Yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan dosyayı baĢvuru evrakları ile birlikte ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde ―Saraybeleni Cad. Cikcilli Mah. No: 7 Alanya HEP Üniversitesi‖ 

adresine elden teslim edilmesi ya da belirtilen posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. 
 

Fakülte Bölüm 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı Özel ġart Açıklama 

Turizm 

Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları ** 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Lisans ve 

Doktora programını tamamlamıĢ olmak, 

probiyotik bakteriler ile ilgili çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Turizm 

Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları ** 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Lisans ve 

Doktora programını tamamlamıĢ olmak, gıda 

kurutma ile ilgili çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Turizm 

Fakültesi 

Turizm 

ĠĢletmeciliği** 
Doçent 1 

ĠĢletme Bilim Dallarında Doçentlik unvanına 

sahip olmak. 

Turizm 

Fakültesi 

Turizm 

ĠĢletmeciliği** 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler alanında lisans 

derecisine sahip olmak, 

ĠĢletme alanında Doktora programını 

tamamlamıĢ olmak. 

Mimarlık 

Fakültesi 
Mimarlık** 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Mimarlık alanında Doktora programını 

tamamlamıĢ olmak.  
 

BaĢvuru Tarihi : 05.03.2018 

Son BaĢvuru Tarihi : 19.03.2018 

Alım Yapılacak Bölüm; 

** Eğitim Öğretim dili Ġngilizcedir. 2013/1-1 
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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
— Ankara Üniversitesi Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gaziantep Üniversitesi Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Muş Alparslan Üniversitesi Geleneksel Sporlarımız ve Oyunlarımız Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Muş Alparslan Üniversitesi Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.


