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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Balıkesir Üniversitesinden:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DEPREM ÇALIŞMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Deprem Çalışmaları

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Deprem Çalışmaları 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) Merkez: Balıkesir Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü, 
ç) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini, 
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Deprem mühendisliği konularında araştırmalar yapmak, teşvik ve koordine etmek

ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
b) Depremlerin oluşumu, mühendislik yapıları ve insanlar üzerindeki etkileri konula-

rında çalışarak danışmanlık yapmak.
c) Depremlerin can kayıplarına yol açmasını önlemek amacıyla, halkı bu konuda

bilinçlendirmek ve halkın gerekli önlemleri almasını sağlamak üzere eğitim faaliyetleri dü-
zenlemek.

ç) İlgili kamu kurumları ve yerel yönetimler ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim prog-
ramları ve seminerler düzenlemek.

d) Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, kurs ve seminerler düzenlemek, yurt içindeki
ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak.

e) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunarak nitelikli insan gücü yetiştirilmesine yar-
dımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Deprem mühendisliğinin farklı çalışma konularında araştırma yapacak öğretim ele-

manları ile öğrencilerin teorik, uygulamalı ve saha çalışmalarını desteklemek.
b) Deprem mühendisliği alanında yurt içi ve yurt dışındaki eğitim, bilimsel toplantı ve

sempozyumlara katılarak yeni çalışma konularını ve gelişmeleri sürekli takip etmek. 
c) Kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel kuruluşların başvuruları doğrultusunda;

deprem üretebilecek diri fayları tespit etmek ve haritalamasını yapmak, yapılaşmaya uygun
yerleşim alanlarını saptamak, depreme dayanıklı bina tasarımı yapmak, binaların deprem gü-
venliklerini belirlemek, gerektiğinde onarım ve/veya güçlendirme projelerini hazırlamak veya
belirtilen bu alanlarda danışmanlık yapmak. 

ç) Deprem sonrası acil yardım ve kurtarma çalışmalarının planlanmasında ilgili kurum-
larla işbirliği yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlar, araştırma merkezleri ve üniversiteler ile
eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme ve uygulama gibi konularda ortak çalışmalarda bulunarak
elde edilen bilgilerin paylaşımını sağlamak.

e) Depremin özellikleri, binalar üzerinde oluşturabileceği hasarlar, deprem öncesinde
yapılabilecek hazırlıklar ve benzeri konularda toplumun bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi
amacıyla dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında prog-
ramlar düzenlemek.

f) Merkeze bağlı zayıf ve kuvvetli deprem istasyonu kurmak, işletmek, kaydedilen dep-
rem verilerini yayınlamak ve arşivlemek.

g) İlgili bakanlıklar, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuru-
luşları ile ortak faaliyetler düzenlemek, düzenlenmiş faaliyetlere katılmak, destek vermek ve
ilgililere bilimsel görüş bildirmek.

ğ) Depremle ilgili mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak.
h) Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan ve Merkezin amaçlarına uygun diğer faa-

liyetleri yürütmek. 
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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, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. 
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu öğretim ele-

manları arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı
olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcılarından birini vekil
olarak bırakır.  Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür, Mer-
kezin işleyişinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(4) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve

denetimiyle ilgili önlemleri almak, çalışanların iş akışını planlamak.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini belirlemek, alınan kararları uygulamak ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.
ç) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektöre sunmak. 
d) Yönetim Kurulunca uygulamaya konulan faaliyetler hakkında Rektöre bilgi sunmak.
e) Merkezin ihtiyacını ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun onayın-

dan sonra Rektörün onayına sunmak.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörce veya ilgili makamlarca verilen diğer gö-

revleri yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisiyle Üniversite öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen dört kişi olmak üzere
toplam beş üyeden oluşur. Müdür yardımcıları oy hakkı kullanmaksızın Yönetim Kuruluna ka-
tılabilirler. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ay-
rılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usul ile yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağ-
lanmış kabul edilir. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç kez özürsüz katılmayan üyenin
üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erer. 

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda yapılacak çalışmalar ile ilgili

kararlar almak.
b) Merkezin amacına uygun olarak çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.
c) Merkezin bütçe ve mali hesaplarını kabul etmek.
ç) Merkez bünyesinde yürütülecek olan her türlü eğitsel faaliyetler ve bilimsel toplan-

tıları yürütmek ve idare etmek.
d) Hazırlanan yıllık faaliyet raporunu kontrol etmek, onaylamak. 
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e)  Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından belirlenen ko-
nularda kararlar almak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektör tarafından veya ilgili makamlarca verilen
diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri 
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör

tarafından üç yıl süre için görevlendirilen en az beş, en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma
Kurulu başkanını Rektör belirler. 

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya
katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. 

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve
önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve komisyonlar
MADDE 11 – (1) Müdürün önerisi ile uzmanlık alanı gerektiren konularda araştırma

veya uygulamalar yapmak üzere çalışma grupları veya komisyonlar oluşturulabilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır. 

Harcama yetkilisi 
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Mali hükümler 
MADDE 14 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 31/5/1999

tarihli ve 23711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İş-
letmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DOWN SENDROMU ÇALIŞMALARI 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Down Sendromu Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Down Sendorumu Çalışmaları

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez:  Balıkesir Üniversitesi Down Sendromu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini, 
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; down sendromlu bireylerin sosyal hayatın içinde

mevcut hizmet ve olanaklara eşit erişimlerini sağlamak ve bireysel farklılıklarına uygun şekilde
gelişimlerini destekleyerek fırsat eşitliğine dayanan bir toplum yapısı oluşturmaya yönelik ça-
lışmalar yapmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Down sendromu alanında dünyadaki sosyal, kültürel, teknolojik, bilimsel gelişmeleri

izlemek, araştırma projeleri geliştirmek, desteklemek, yürütmek ve sonuçlandırmak.
b) Down sendromlu bireylerin ve ailelerin yaşadığı güçlüklerin ortadan kaldırılması ya

da en aza indirilmesi konusunda yapılması gereken çalışmaları planlamak ve çözüm odaklı
projeler geliştirmek.

c) Down sendromu alanındaki gelişme ve yenilikler ile ilgili konferans, seminer, kongre,
sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve elde edilen sonuçları kamuoyuna ve ilgili
kuruluşlara duyurmak.

ç) Down sendromu başta olmak üzere tüm dezavantajlı guruplar için “sosyal içerme”
ve “ayrımcılıkla mücadele” konularında proje-program-eylem planı hazırlamak ve ilgili taraf-
larla paydaş çalışmalar yapmak.

d) Down sendromu alanında çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş-
birliği yapmak. 

e) Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, uygun fonları sağlamak, down sendromu
alanında çalışan kişi, kurum, kuruluş, eğitim, öğretim elemanlarına ve idarecilere hizmet ödül-
leri vermek.

f) Kamu ve özel sektör ile down sendromu alanında toplumsal farkındalık yaratmak
üzere ortak bilgilendirme ve bilinçlendirici etkinlikleri geliştirmek ve bu çalışmaları destekle-
yici her türlü araştırma, rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve yayınları yapmak.

g) Down sendromu alanında toplum tabanlı bilgi, bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak
için kaynaştırma temalı sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemek, program, seminer ve benzeri
faaliyetleri düzenlemek.
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ğ) Down sendromlu bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek ve toplumsal hayata ka-
tılımlarını sağlamak üzere rehabilitasyon olanakları araştırmak ve geliştirmek.

h) Down sendromluların sağlık koşullarını ve sosyal yaşamlarını sportif etkinlikler yo-
luyla geliştirmek, uygun spor dallarına yönlendirmek ve down sendromlu sporcular yetiştirmek
üzere gereken altyapı, teknik ve idari çalışmaları yapmak.

ı) Sosyal ve maddi güçlük çeken down sendromlu bireyler ve aileleri için uygun fon ve
desteklere yönlendirmek konusunda ücretsiz olarak aile destek program ve etkinlikleri düzen-
lemek. 

i) Ayrımcı uygulamaları tespit ederek uygun destek, sosyal rehabilitasyon ve müdahale
mekanizmalarıyla fırsat eşitliği konusunda çalışmalar yapmak.

j) Üniversite personelinin ve öğrencilerin bilgi ve duyarlık düzeyini arttırmaya yönelik
seminer, konferans, kısa film, yayın ve benzeri faaliyetler ile farkındalık materyalleri hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanları ve down sendro-

mu, özel eğitim, ayrımcılıkla mücadele, engelliler, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler konu-
sunda uzmanlığa sahip Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için
görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim eleman-
ları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-
nar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında
bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan
fazla sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve

denetimiyle ilgili önlemleri almak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek, Yö-

netim Kurulu kararlarını uygulamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararla-
rını Rektöre sunmak.

c) Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmalar yürütmesini sağlar.
ç) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversite öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam
beş kişiden oluşur. Görev süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı
aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul ile yeni
üye görevlendirilir. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden gö-
revlendirilebilirler. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az bir defa salt çoğunluk ile
toplanır ve  kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz. Geçerli mazereti olmaksızın
üç kez üst üste toplantıya katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur. Boşalan üyelik
için aynı usul ile bir ay içinde yeni üye görevlendirir. 
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(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma alanıyla  ilgili konularda kararlar almak.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet plan ve programları ile bu faaliyetlerle

ilgili esasları görüşüp karara bağlamak.
c) Merkezin çalışma programının hazırlanması konusunda kararlar almak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek.
d) Merkezin bütçesini onaylamak.
e) Müdür tarafından belirlenen diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür. 

—— • ——
Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ, REHABİLİTASYON VE SAĞLIKLI
YAŞAM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Fizyoterapi, Rehabi-

litasyon ve Sağlıklı Yaşam 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; Balıkesir Üniversitesi Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve

Sağlıklı Yaşam 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 ile 14 üncü mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Balıkesir Üniversitesi Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

28 Şubat 2021 – Sayı : 31409                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; multidisipliner iş birliği ile sağlığın korunması, ge-

liştirilmesi, bireylerin ve toplumun yaşam kalitesinin artırılması için faaliyet alanlarında bi-
limsel araştırmalar yapmak, danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek; topluma, Üniversite ça-
lışanlarına ve öğrencilere ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı, modern
bir sağlık hizmeti sunmak ve merkezin faaliyet alanında eğitim gören öğrencilerin   eğitim ve
uygulamalarına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan başta Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon ile Beslenme ve Diyetetik bölümlerinde görev alan araştırmacılar ile Üniver-
sitede başta Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Hastanesi olmak üzere, bu alanda çalışmaları
bulunan akademik personelin ve eğitim gören öğrencilerin bilimsel araştırma, geliştirme ve
uygulamaya yönelik bilgi paylaşımını sağlayarak bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.

b) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün alt alanlarında (Ortopedik Rehabilitasyon,
Nörolojik Rehabilitasyon, Sporcu Sağlığı, Kardiopulmoner Rehabilitasyon, Pediatrik Rehabi-
litasyon, Geriatrik Rehabilitasyon, Kadın-Erkek Sağlığı, Oral-Motor Rehabilitasyonu, Roma-
tolojik Rehabilitasyon, El Rehabilitasyonu, Omurga Sağlığı, Ortez-Protez Rehabilitasyonu ve
Biyomekani, Onkolojik Rehabilitasyon) eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve inovasyon ça-
lışmaları yapma imkânı sağlamak.

c) Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile beslenme ve diyetetik bilim dallarıyla birlikte çalışan
temel bilimler, klinik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi bilim dallarıyla iş birliği yaparak
yurt içi ve yurt dışı destek kaynakları aracılığı ile bilimsel faaliyetler ve projeler geliştirmek. 

ç) Toplumu ve bireyleri kas-iskelet sistemi sağlığı başta olmak üzere, sağlıklı yaşam
konusunda bilgilendirmek ve projeler geliştirmek.

d) Merkeze başvuran kişilerin uygun yöntemler ile değerlendirilerek, sonuçların yo-
rumlanması ve kişiye özel beslenme ve koruyucu egzersiz yaklaşımlarının planlanmasını sağ-
lamak. 

e) Toplumu ve bireyleri sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme konusunda bilgilendirmek,
beslenme ve gıda kaynaklı obezite gibi kronik sağlık problemlerinin çözümü ve toplum yararı
için farkındalık artırıcı proje, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak. 

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, sempozyum, seminer, kurs, proje,
çevrimiçi eğitim ve benzeri bilimsel faaliyet ve toplantılar düzenlemek, bu tür toplantılara ka-
tılmak ve gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar ve katılım belgeleri vermek.

g) Ulusal ve uluslararası kitap, dergi ve broşür yayımlamak, yazılı ve görsel basın or-
ganlarında programlar düzenlemek.

ğ) Merkezin çalışma alanında kullanılabilecek yeni teknikleri, uygulama yaklaşımlarını
ve inovatif teknolojileri analiz ederek başta sağlık turizminin geliştirilmesi ve sağlıkla ilgili
her türlü ulusal politikanın üretilmesine katkı sağlamak.

h) Merkeze gelir sağlamak üzere, üretilen ürün ve hizmetlerin, kanun, yönetmelik ve
döner sermaye mevzuatı çerçevesinde satış ve pazarlama faaliyetlerini yönetmek.

ı) Merkezin faaliyet alanlarında sivil toplum kuruluşu, özel ve kamu kurum ve kuru-
luşları ile sağlık problemleri çözümüne ve koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yö-
nelik iş birliği yaparak faaliyetlerde bulunmak. 
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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, Üniversitede çalışan aylıklı ve devamlı statüdeki alanında uz-

manlaşmış öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren
Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak
yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.  

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Beslenme ve Diyetetik Bölümünde tam
zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör ta-
rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıla-
rının görevi de sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcılarından birini vekil
olarak bırakır.  Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. 

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarını düzenli ve etkin bir biçimde yürütmek, denetimi ile ilgili ön-

lemleri almak.
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu, işleyişi ve yıllık

faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
e) İlgili akademik birimlerle iş birliği içerisinde eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika

programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ile projelerin düzenlenmesini, yürütülme-
sini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

f) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili ihtiyaçları Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisiyle Üniversite öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen altı kişi olmak üzere
toplam yedi üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulu üye sayısının iki katı kadar adayı Rektöre
önerir. Rektör, bu isimler arasından altı üyeyi üç yıllığına görevlendirir. Süresi biten veya
görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, iki ayda bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün daveti üzerine
olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği ha-
linde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak, eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,
katılım koşullarının belirlenmesi, programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve ben-
zeri belgelerin düzenlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.
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b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.

c) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek, yatırım ve bütçe tasarısını Rektöre
sunmak üzere görüş hazırlamak.

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

d) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri kurmak, ge-
çici çalışma grupları kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimler ile iş birliği
içinde hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniver-

sitenin öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıl süre için görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu başkanını Rektör be-
lirler. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir.
Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2)  Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabi-
lir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyet alanıyla ilgili olarak değerlendir-
meler yaparak görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkeze bağlı ünite ve birimler
MADDE 11 – (1) Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunca

oluşturulur ve her birime işleyişi düzenlemek için birim sorumlusu atanır. Tüm birimler, yü-
rüttükleri hizmetler açısından Müdüre karşı sorumludur.

Komisyonlar
MADDE 12 – (1) Uzmanlık alanı gerektiren konularda, idari, mali ve teknik konularda

çalışmalar yapmak üzere Müdürün önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile komis-
yonlar oluşturulabilir.

(2) Komisyonların çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

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

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ OBEZİTE İLE MÜCADELE UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Obezite ile Mücadele
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Obezite ile Mücadele 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 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 (GAÜN-OMAM): Gaziantep Üniversitesi Obezite ile Mücadele 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 Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Obezitenin yaşam kalitesi ve sağlık üzerine etkileri ile ilgili araştırma, inceleme, öl-

çüm ve izleme çalışmaları yapmak.
b) Obezite problemlerine karşı çözüm önerileri üretmek, egzersiz programları hazırla-

mak ve uygulatmak.
c) Obezitenin nedenlerini araştırmak, yöre ve ülke çapındaki sıklığını belirlemek, bi-

reyleri ve toplumu bilinçlendirmek.
ç) Obezite ile ilgili bilimsel ve tıbbi araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı

bir birim olarak sağlıklı yaşamı teşvik etmek.
d) Obezite ile mücadele ve kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi yönünde model, strateji,

plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda yöresel, bölgesel, ulu-
sal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)  Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Obezite ve sağlıklı yaşam ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları

yapmak, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.
b) Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde ilgili kuruluşlar ile iş birliği ve koordinasyonu sağ-

layarak Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı ve Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli
Hayat Programının uygulanmasına yönelik tüm faaliyetleri planlamak; gerçekleştirilen uygu-
lamaları izlemek ve değerlendirmek.

c) Üniversite bünyesinde Obezite ile Mücadele Danışma ve Yürütme Kurulları ile Ye-
terli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulunun kurulmasını sağlamak.

ç) Obezite ile mücadele çalışmalarına esas oluşturması amacıyla yerelde yaşa, cinsiyete,
bölgelere ve sosyo-ekonomik düzeye göre fazla kiloluluk ve obezite görülme sıklığını belirle-
mek ve risk faktörlerine yönelik mevcut durumu saptamak.

d) Toplumu obezite, yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgi-
lendirmek ve bilinçlendirmek.

e) İş gücü kaybını önlemek ve verimliliği arttırmak; bu kapsamda Üniversite çalışan-
ların yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak için toplu beslenme hizmetlerini düzenlemek,
fiziksel aktivite imkânlarını arttırmak ve obeziteden kaynaklanan sağlık risklerini azaltmak.

f) Üniversitedeki, ildeki ve bölgedeki bireylere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandır-
maya yönelik fiziksel aktivite imkânlarını oluşturmak, iyileştirmek ve yaygınlaştırmak.

g) Sağlık kuruluşlarına başvuran bireyleri fazla kiloluluk ve obezite açısından değer-
lendirmek, obezite teşhisi konan hastaların danışmanlık ve tedavilerini yapmak, obezite ve
obezite ile ilişkili kronik hastalıkların tedavisinin yol açtığı sağlık harcamalarını ve obezite
sıklığını azaltmak.

ğ) Yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve obezite konularında toplumun bilgi-
lendirilmesi amacıyla yazılı ve görsel basını etkin bir şekilde kullanmak ve buna yönelik faa-
liyetler geliştirmek.

h) Seminer, çalıştay, konferans gibi eğitim ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmaya yö-
nelik bilgilendirme toplantıları ile amaca uygun kurs hizmetlerini düzenlemek.

ı) Laboratuvar analiz ve deneylerinin yapılması ile ilgili teknik destek ve koordinasyon
görevlerini yerine getirmek.

i) Üniversite bünyesinde yürütülen araştırma projeleri ile yüksek lisans ve doktora tez
konularında spor ve sağlık sektörünün bilgilendirilmesini sağlayacak bir mekanizma oluştur-
mak.

j) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konularının seçiminde ve öğretim ele-
manları tarafından yürütülen araştırmalarda spor ve sağlık sektörünün beklentilerinin göz önün-
de bulundurulmasını ve çalışmaların sonuçlarının sektör ile paylaşılmasını sağlamak.

k) Obezite ve sağlıklı yaşam konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla
iş birliği yapmak,  yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek.

l) Merkez ile diğer merkezler ve üniversiteler arasında iş birliğini sağlamak.
m) Merkezi, ulusal ve uluslararası alanda obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam konu-

sunda politika belirleyen, proje geliştiren bir kuruluş haline getirmek için gerekli çalışmaları
yapmak.
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n) Bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri ya-
yınlarda bulunmak.

o) Kamu kurumları ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları planlamak,  ger-
çekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

ö) Rektörlük ve Yönetim Kurulunca verilen 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 ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür çalışmalarında
kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi
müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona
erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrıl-
ması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bu-
lunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olan üye Müdüre vekâlet eder.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a)  Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak.
c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sun-

mak.
d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
e) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.
f) Çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.
(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekre-

taryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında

ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.
c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonun-

da, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; Merkez faaliyetlerinin düzenlen-
mesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Mü-
düre yardımcı olmak.
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Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Üniversitenin öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla beş üyeden
oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başka-
nıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya
dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yö-
netim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak ve bütçe taslağı hazırla-

mak.
b) Merkezin çalışmaları için gerekli proje grubu ve inceleme birimlerini kurmak, bu

birimlerin çalışma esaslarını belirlemek, yapılacak görevlendirmeleri Rektörün onayına sun-
mak.

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kararlar almak.
ç) Müdürün getireceği konular hakkında karar vermek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili kamu kurumları
ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamla-
mak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve öneri-
lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları ve inceleme birimleri ile bunların görevleri
MADDE 12 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-

rulunun kararı ile obezite ve egzersiz araştırmaları, inceleme, planlama, danışmanlık, eğitim,
yayın konularında ve Merkezin faaliyet alanlarında görev yapmak üzere inceleme birimleri ve-
ya proje grupları kurulabilir. Bu birim ve gruplar içinde çalışma konularına göre personel de-
ğişimi yapılabilir.

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Iğdır Üniversitesinden:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2020 tarihli ve 31208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Iğdır Üni-

versitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31 inci maddesi yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE 

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Ser-

maye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin

esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uy-

gulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare

etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/8/2020 31208
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İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme, eğitim ve öğretim faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve

hizmet üretiminde bulunmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağı-

daki faaliyetlerde bulunur:

a) Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetleri

yapmak, belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak, se-

miner, konferans, sempozyum ve eğitimler düzenlemek, kurslar açmak.

b) Klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarda her çeşit muayene, tetkik, tahlil,

tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetlerin yapılması, açılmış olan her

türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı, yataksız sabit ve geçici kuruluşlar ve benzeri yerler ile

belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak üzere açılmış bulunan eğitim ve uygulama

eczanelerini işletmek.

c) Danışmanlık, her türlü tercüme hizmetleri, plan, proje uygulama, deney raporları,

fizibilite etüdü, proses değerlendirmesi ve geliştirilmesi, model deneyleri, bilgi işlem ve iş de-

ğerlendirmesi veya organizasyonu, analiz ölçme ve etanolaj hizmetleri ve faaliyet alanı ile ilgili

olarak bakım, onarım, basım, yayın, cilt ve üretimle ilgili hizmetleri yapmak.

ç) Fiziki kapasite oranında iş ve hizmet üretmek, bilgi işlem ve bilgisayar teknolojisini

kullanarak her türlü iş ve hizmetleri yapmak, elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleri ile kitap

ve her türlü basılı evrak çoğaltmak, basmak, cilt ve baskı işlemleri yapmak, bunların satışını

yapmak.

d) Sportif alanda bireysel ve takım olarak performans değerlendirmesi, psikolojik da-

nışmanlık, diyet analiz ve kontrolü, antrenman planlaması, sporcu sağlığını koruma ve geliş-

tirmeye yönelik hizmetlerde bulunmak.

e) Tarım ve sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli mal ve hizmetlerin standartlara uy-

gunluğu konusunda ilgili mevzuat hükümlerine göre raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler

yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

f) Pedagojik formasyon, yabancı dil, bilgi işlem yazılımı ve donanımı konusunda eğitim

hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak.

g) Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu toplumda yaşamlarını daha iyi

kontrol edebilmeleri için ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılım-

larına imkân vermek amacıyla, ihtiyaç duyulacak alanlarda eğitimler ve kurslar düzenlemek,

ihtiyaç halinde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği

içinde projeler hazırlamak ve uygulamak.

ğ) Turizm, otelcilik ve gastronomi ile ilgili eğitim programları yapmak ve bu amaçla

ilgili tesisler işletmek, bu alanda üretilecek ürünlerin satışını gerçekleştirmek.

h) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında yaratı ve araştırma çalışmaları

ile eğitim, öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş, broşür,
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sergi ve fuar düzenlemesi, iç ve dış mekan düzenlemeleri, tanıtım ve reklam filmleri, resim,

heykel, seramik çalışmaları, müzikli oyunlar ve tiyatro oyunları yazılması, sahnelenmesi, bale

ve tiyatro temsilleri ile konser ve resitaller düzenlenmesi ve benzeri hizmetleri yapmak.

ı) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek bu maddede sayılanlar dışında kalan her

türlü iş ve hizmet ile canlı materyal, tarım ve sanayi ürünleri, bilişim teknolojisi ürünlerini ve

diğer malları üretmek, elde edilen ürünleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre pazarlamak.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri

kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini

yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-

lirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 55.000.000,00.-TL (ellibeşmilyontürklirası)’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 28/9/2001 tarihli ve 24537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kara-

deniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yö-

netim organlarının görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim or-

ganlarının görevleri ile 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: Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin öğretim elemanları, öğrencileri ve

idari personelini ilgi duyabilecekleri çeşitli sosyal sorumluluk projelerine yönlendirerek önce-

likle çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi dezavantajlı toplumsal grupların yaşam koşullarını

iyileştirmek, onları toplumsal hayata faydalı bireyler olarak kazandırarak bütünleşmeyi sağla-

mak ve bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları yaparak bunları toplumda yaygın-

laştırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öncelikle çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi dezavantajlı toplumsal grupların sosyal,

kültürel ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlayacak yönde ilgili kesimlerin aktif katılımlarına

da imkân vererek sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.
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b) Demokratik yönetişim ve sosyal sorumluluk alanında öncelikle çocuklar ve gençler

olmak üzere toplumun bilinçlenmesine yönelik eğitici programlar ve yayınlar gerçekleştirmek,

zanaat, sanat, spor, sosyal ve kültürel alanlarda etkinlikler düzenlemek, benzer amaçlı projelere

katılmak ve desteklemek.

c) Üniversitenin diğer merkezleri ve diğer birimleriyle ve ilgili mevzuat hükümleri kap-

samında ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde ilgili konularda yeni

projelerin gerçekleştirilmesini ya da mevcut projelerde yer alınmasını sağlamak.

ç) Yurt dışı benzer projelerle iş birliği çerçevesinde dezavantajlı grupların ve gençlerin

birikimlerini arttırmaya yönelik değişim programlarına katılımı sağlamak.

d) Sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilere mesleki uygulama imkânı sağlamak.

e) Üniversite öğrencileri ve idari personelin sosyal sorumluluk alanındaki kapasitelerini

arttırmaya ve uyumunu sağlamaya yönelik destekleyici eğitim-öğretimi sağlamak.

f) Yönetim Kurulunun onaylayacağı sosyal sorumluluk konularında yeni projeler ge-

liştirerek uygulamaya koymak.

g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlen-

dirilebilir. Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli

önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Rektör tara-

fından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

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

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Rektörün belirleyeceği bir müdür yardım-
cısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üze-
rine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili sosyal sorumluluk projesi başvurularını karara bağla-

mak, bu hususla ilgili olarak plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.
c) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın gibi konulardaki istekleri değer-

lendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek sosyal

sorumluluk projelerinin temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek

karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniver-
sitenin veya istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuru-
luşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamla-
mak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu-
nun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öneri-
lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 1663 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1627 

—— • —— 
Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1656 
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Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1677 

—— • —— 
Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1678 
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İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 1637 

—— • —— 
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 1661 
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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1664 

—— • —— 
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1665 

—— • —— 
Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 1683 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
SONDAJ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İşin Adı: SONDAJ YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2021 / 103847 
Dosya no : 2122022 
1 - İDARENİN: 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İHALE KONUSU MALIN :  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sondaj yedekleri - 12 kalem 
b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 120 gündür. 
3 - İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi  

No: 125  ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 23/03/2021 Salı günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 
4.2.1. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 23/03/2021 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 1613/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1-  Müdürlüğümüz tarafından 4.900.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından 
temin edilebilir.  

Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Derepazarı /Rize 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15/03/2021 günü saat 14:00’e kadar Eriklimanı Mah. 
Atatürk Cad. No: 15 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, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6- İhale yükleme veya nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklife 

açıktır. 
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 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9- İhale Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  

 1550/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1-  Müdürlüğümüz tarafından 18.000.000 Kg, yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım 

işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'ımcu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2-  Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a-ÇAYKUR Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğü Uzunyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı 
No: 65 Kemalpaşa-Artvin 

3-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.03.2021 günü saat 14:00'e kadar Kemalpaşa Çay 
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Kemalpaşa-Hopa adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 
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4-  Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5-  Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6-  Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine 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 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 69 sı oranında kesin teminat alınır. 
9-  İhale Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10-  Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1646/1-1 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 
Akşehir Kadastro Mahkemesinin 2013/14 Esas sayılı dosyası ile birleştirilen Gelendost 

Kapatılan Kadastro Mahkemesinin 2005/188 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 
4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 
Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 1647/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/175 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 1648/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Esenyurt İmar ve Kalkındırma Vakfı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk 

Dairesinin 27.01.2021 tarih ve D:2020/733, K:2021/186 sayılı istinaf kararı ile Büyükçekmece 2. 
Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.11.2019 tarihli tashih şerhli 31.10.2019 tarihli ve E:2019/142, 
K:2019/400 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 1649/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1624/1-1 

  



28 Şubat 2021 – Sayı : 31409 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 1628/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1643/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



28 Şubat 2021 – Sayı : 31409 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

 
 1650/1-1 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2021 – Sayı : 31409 

 



28 Şubat 2021 – Sayı : 31409 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2021 – Sayı : 31409 

 



28 Şubat 2021 – Sayı : 31409 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2021 – Sayı : 31409 

 



28 Şubat 2021 – Sayı : 31409 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2021 – Sayı : 31409 

 



28 Şubat 2021 – Sayı : 31409 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2021 – Sayı : 31409 

 



28 Şubat 2021 – Sayı : 31409 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2021 – Sayı : 31409 

 



28 Şubat 2021 – Sayı : 31409 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2021 – Sayı : 31409 

 



28 Şubat 2021 – Sayı : 31409 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2021 – Sayı : 31409

Sayfa

1

4

7

11

15

15

18

21

26

29

38

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Balıkesir Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Balıkesir Üniversitesi Down Sendromu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Balıkesir Üniversitesi Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gaziantep Üniversitesi Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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