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YÖNETMELİKLER

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ KOOPERATİFÇİLİK VE TARIMSAL İŞ

BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KOTİB) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Koope-
ratifçilik ve Tarımsal İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin  amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kooperatifçilik
ve Tarımsal İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim 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) Kooperatifçilik: Üreticilerin her türlü gereksinimlerini uygun koşullarla elde etme-

lerini sağlamak ve ürünlerini daha iyi koşullarda pazarlamak için kurdukları kooperatif çalış-
malarını, 

c) Merkez (KOTİB): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kooperatifçilik ve Tarımsal İş
Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye’deki ve dünyadaki tarım ve gıda alanlarında faaliyette bulunan kooperatif-

lerin durumunu incelemek, ülkemizdeki kooperatiflerin etkinliğinin ve yaygınlığının arttırıl-
masına yönelik uygulama ve araştırmalar yapmak.
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b) Türkiye’de kooperatifçiliğin sorunlarını belirlemek ve çözümüne yönelik araştırmalar

yaparak ilgili makamlara bildirmek. 

c) Kooperatifçiliğin ülke çapında, özellikle tarım ve gıda alanlarında yaygınlaşmasına

ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere eğitim seminerleri, konferans, çalıştay, sempozyum,

kongre ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu alanda çalışan diğer kuruluşlarla iş birliği yap-

mak.

ç) Türkiye’nin bu alanda dünya konjonktürü içindeki yerinin güçlendirilmesi için Türk

kooperatifçiliğinin potansiyel gücünün harekete geçirilmesine yönelik projeler hazırlamak ve

çözümler üretmek.

d) Kooperatifçilik ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmaları derle-

mek ve değerlendirmek, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

e) Türkiye’de özellikle gıda ve tarım alanında kooperatifçilik konusunda yayımlanan

yazılı, sesli ve görüntülü kayıtları içeren bir veri tabanı oluşturmak.

f) Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren

konularda bilgi ve fikir alış verişini gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları Türk ve dünya ka-

muoyuna duyurmak.

g) Türk kooperatifçilik ve tarımsal iş birlikleri ile ilgili kitap, dergi ve benzeri yayınlar

yapmak; bu alanda çalışan bilim insanlarımızın bilgi ve deneyimlerini kalıcı eserler haline ge-

tirmek.

ğ) Kooperatifçilik ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye’deki ve Türkiye dışındaki

enstitü, merkez, kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak.

h) Kooperatifçilik ile ilgili hazırlanacak yazılı ve görüntülü medya programlarına bi-

limsel destek sağlamak.

ı) Yurt içi ve yurt dışında kooperatifçilik için önem arz eden merkezlere kuruluş amacına

uygun araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek.

i) Çiftçilere ve gıda üreticilerine tarımsal iş birliği, girişimcilik ve kooperatif işletme-

ciliği alanında eğitimler vererek; bireylerin kooperatif çatısı altında toplanmasını ve kooperatif

faaliyetlerini desteklemek, teşvik etmek.

j) Ülkemizdeki kooperatiflerin yönetici, personel ve ortaklarına yönelik bilgilendirme

ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kurslar açmak ve danışmanlık hizmeti vermek.

k) Bu alanda faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları ile kamu, özel sektör kuruluş-

ları ve benzeri ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, bu konuda mevcut ilişkileri

ve faaliyetleri geliştirme yolunda çalışmalar yapmak. 

l) İleri tarım ve gıda teknolojilerini araştırarak, bu konudaki bilgi ve bulguları koope-

ratiflerle ve kooperatiflerin iştirakleriyle paylaşmak.

m) Türkiye’deki çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin yapısal sorunlarının araştırılmasına

ilişkin akademik çalışmalara destek vermek.

n) Tarım ve gıda sektöründe kooperatifler eliyle sözleşmeli ve planlı üretime geçilmesi

konularında faaliyetlerde bulunmak.

o) Türkiye’de gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren kooperatifler, üreticiler ve sa-

nayi kuruluşları arasında iş birliğinin sağlanması, yaygınlaştırılması ve verimliliğinin arttırıl-

masına yönelik uygulama, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
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ö) Kuruluş amacına uygun olarak yükseköğretimle ilgili mevzuat çerçevesinde kendi-
sine verilen diğer görevleri yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye ve dünyadaki kooperatifler, bunların üst birlikleri ve kooperatiflerle ilgili

çalışan tüm kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
b) Çalışma alanlarıyla ilgili bilimsel araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve

danışmanlık çalışmalarına katılmak ve desteklemek.
c) Kooperatifçilik ve tarımsal iş birliği alanında ders ve eğitim seminerleri vermek, ve-

rilmesini sağlamak ve bu aktivitelere Üniversite öğrencilerinin de katılmasını teşvik etmek.
ç) Uygulama ve araştırma çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası kamu veya

özel kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.
d) Kooperatifçilik konusunda yurt içinde ve yurt dışında yapılacak bilimsel araştırma,

inceleme, kurs, seminer, konferans ve kongreler ile eğitim programlarına katılmak, ulusal ve
uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre,  eğitim ve öğretim programları düzenlemek,
bu kapsamda olmak üzere sertifika ve ödüller vermek, konunun uzmanı bilim insanları ile ile-
tişim kurmak ve bu alandaki bilimsel çalışmalara destek sağlamak. 

e) Alanla ilgili uzmanlar yetiştirmek amacıyla, yüksek lisans ve doktora alanında araş-
tırma burs kaynakları temin etmek.

f) Kooperatifçilik ve tarımsal iş birlikleri alanında yayım faaliyetlerinde bulunmak ve
karar vericilere politikalar geliştirmek.

g) Dünya Kooperatifçilik Günü ve Kooperatifçilik Haftası kutlama programları içinde
etkin rol alarak, ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektörün
önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür ye-
niden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcıla-
rından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. 

(2) Müdüre, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı
öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile müdür
yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yar-
dımcılarının görevi de sone erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek. 
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
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c) Merkezi, kuruluş amacı doğrultusunda yönetmek. 
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin faaliyetlerine ilişkin gerekli planları hazırlamak ve programlara uygun ola-

rak yürütülmesini sağlamak. 
e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, yükseköğretim kurum-

ları, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.
f) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. 
g) Rektör ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları da dâhil olmak üzere,

Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları
arasından üç temsilci (her fakülteden bir temsilci) ve Ar-Ge personeli veya paydaşlar arasından
bir temsilci olmak üzere Rektör tarafından belirlenen ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayla-
dığı, toplam en fazla yedi kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirile-
bilir. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet
eden müdür yardımcısı yürütür. Yönetim Kurulu olağan olarak üç ayda bir, olağanüstü olarak
da Müdürün veya Yönetim Kurulu üye tam sayısı salt çoğunluğunun isteği üzerine toplanır.
Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün
oyu yönünde karar alınmış sayılır. 

(2) Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin Yönetim
Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye
görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kuruluş amacı doğrultusunda yapılması gereken çalışma plânı ve prog-

ramların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin idarî ve teknik kadro ihtiyacını
tespit etmek.

b) Gerekli gördüğü durumlarda, kooperatifçilikle ve tarımsal iş birlikleriyle ilgili gö-
rüşleri hayata geçirmek üzere Merkez bünyesinde geçici veya sürekli çalışma grupları oluş-
turmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek.

c) Üniversitenin ilgili birimleri tarafından Merkez bünyesinde yürütülmek üzere araş-
tırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve taleplerini değerlendirip gerçekleş-
tirilmesine yönelik öneriler sağlamak.

ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluş-
larla iş birliği yaparak; amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak.
e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
f) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları bulunan

üniversite, sanayi ve tarım sektörü ile kooperatiflerin, kooperatif üst birlik temsilcilerinin, ben-
zeri alanlarda faaliyet gösteren işletme sahibi ve müteşebbislerin katılacağı karma bir kuruldur. 
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(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdürün teklifi ve Rektörün uygun gö-

rüşü ile belirlenen Mütevelli Heyetin onayladığı en az yedi, en fazla on bir kişiden oluşur. Da-

nışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye aynı usulle yeniden gö-

revlendirilebilir. Danışma Kurulu olağan olarak altı ayda bir, olağanüstü olarak da, Müdürün

isteği ve Rektörün onayı üzerine toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile

alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. 

(3) Üst üste üç Danışma Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin Danışma

Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye

seçilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin kooperatifçilik ve tarımsal iş birliği faaliyetleri ile ilgili genel ilkeleri de-

ğerlendirerek görüş belirtmek.

b) Merkezde ulusal ve uluslararası alanda üniversite, sanayi, çiftçi kuruluşları arasındaki

iş birliğini geliştirmek amacı ile yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve önerilerde bulun-

mak.

c) Merkezin uygulama ve araştırma çalışmalarını geliştirmesi konusunda önerilerde bu-

lunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Alet, ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, ekipman ve demirbaşlar Rek-

törlükçe karşılanır. Farklı fonlardan desteklenen araştırmalar kapsamında Merkez tarafından

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Üniversitenin demirbaşına kaydedilerek Merkezin

kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyeti, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları

uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ KOZMETİK, TEMİZLİK VE KİMYEVİ ÜRÜNLER

ÜRETİM, EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Kozmetik, Temizlik ve

Kimyevi Ürünler Üretim, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Kozmetik, Temizlik ve Kimyevi

Ürünler Üretim, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine 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) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum ve kuruluşlarını, vakıfları, sivil toplum kuru-

luşlarını, yerel yönetimleri, teknoloji geliştirme bölgelerini, organize sanayi bölgelerini, özel
kanunlar ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşları,

c) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokulla-
rını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

ç) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,
d) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,
e) Merkez (MÜKAM): Mersin Üniversitesi Kozmetik, Temizlik ve Kimyevi Ürünler

Üretim, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
f) Merkez birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,
g) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koor-

dinasyon grubunu,
ğ) Müdür: Merkezin Müdürünü,
h) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
ı) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
i) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde

bulunan tüm Merkez Müdürlerinden oluşan kurulu,
j) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
k) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,
l) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ilgili mevzuat doğrultusunda kozmetik, temizlik ve

kimyevi ürünler alanında, Mersin Üniversitesi başta olmak üzere ülke ekonomisine katkı sağ-
layacak araştırma, geliştirme ve üretim çalışmaları yapmak; test ve analiz hizmeti vermek;
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üretilen ürünlerin pazarlama ve satışını yaparak tüketicinin kullanımına sunmak; yeni ürünlerin
araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, standardizasyonu, kalite kontrolü, patent ve pazarlaması
ile ilgili çalışmalar yapmak; ulusal/uluslararası kuruluşlarla bilimsel, teknolojik ve ticari işbir-
likleri yapmak, projeler üretmek, danışmanlık hizmeti vermek; ilgili konularda eğitim ve ser-
tifika programları, fuarlar, konferanslar, çalıştaylar, seminerler, kurslar ve bilimsel toplantılar
düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlgili birimler arasında koordinasyon ve işbirliği sağlayarak ilgili konularda bilimsel

araştırmalar ve uygulamalar yapmak.
b) Merkez bünyesinde kozmetik, temizlik ve kimyevi ürünlerin üretimine yönelik

AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları için makine teçhizat ve malzemeleri temin etmek, laboratuvarlar
kurmak, işletmek ve geliştirmek. 

c) Kozmetik, temizlik ve kimyevi ürünler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel
tüzel ve gerçek kişilerin ihtiyacı olan test ve analiz ölçümleri yapmak ve standardizasyon, kalite
kontrol, tescil ve patent işlemleri ile ilgili çalışmalar yapmak, danışmanlık hizmeti vermek. 

ç) İlgili mevzuat doğrultusunda kozmetik, temizlik ve kimyevi ürünler ile ilgili tüketici
talepleri göz önünde bulundurularak ürün geliştirmek, üretmek, pazarlamak ve satış yoluyla
tüketicinin kullanımına sunmak.

d) Merkez tarafından üretilen ürünlerin son tüketiciye ulaştırılmasını kolaylaştırmak
amacıyla satış ofisleri kurmak.

e) İlgili sektörlere yönelik, kamu kurum/kuruluş ve tüzel kişilerin adına talepler doğ-
rultusunda üretim hizmeti vermek.

f) Ülkemizin hammadde konusunda dış ülkelere bağımlılığını azaltmak amacıyla; ilaç,
gıda, kozmetik ve kimya sektöründe kullanılan ihracat potansiyeli ve katma değeri yüksek
ürünler ile bitki kökenli doğal ürünlerin üretimine yönelik üretim, araştırma, geliştirme ve uy-
gulama çalışmaları yapmak.

g) İlgili alanlarda Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, kurum/kuruluş ve tüzel ki-
şilerle ulusal/uluslararası bilimsel, teknolojik ve ticari işbirlikleri kurmak ve projeler gerçek-
leştirmek.

ğ) Sektöre yönelik konularda ulusal ve/veya uluslararası eğitim seminerleri, çalıştaylar,
kurslar, konferanslar, fuarlar ve bilimsel toplantılar ve benzeri organizasyonlar düzenlemek ve
bu tür organizasyonlara katılmak.

h) İlgili alanda Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki
ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik ça-
lışma, staj, tez projeleri ve araştırma projeleri için çalışma alanı, materyal ve hizmet sağlamak.

ı) İlgili sektörlere yönelik dergi, kitap, kılavuz ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulun-
mak.

i) Merkezin ulusal veya uluslararası platformlarda tanınmasını sağlayacak tanıtıcı faa-
liyetlerde bulunmak.

j) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Koordinasyon veya Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayını sunar. Gerekli görüldüğünde Müdürün
talebi üzerine müdür yardımcıları Rektör tarafından değiştirilebilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı
zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâletin kesintisiz altı
aydan fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durum-
larda Müdürü süresi bitmeden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son işgünü yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.
c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son işgününe kadar ya da Rektörün isteği

üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörün onayına
sunmak.

ç) Gerekli durumlarda Merkez birimlerinin, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının
oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün
onayına sunmak.

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-
lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir koordinatör görevlendirmek.

e) Yönetim ve Danışma Kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde
yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu Kurulları toplantıya çağırmak
ve bunlara başkanlık etmek, bu Kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer
çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda işbirliğini sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu
kararı ile Rektöre öneride bulunmak.

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirilmeleri için Yönetim Kurulu kararı
ile Rektöre öneride bulunmak.

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri, hizmet ve etkinliklere katılacak kişi ve kuruluşların, ilgili mevzuatı
doğrultusunda ücret ödemeleri gerekiyorsa ödeyecekleri ücretleri belirlemek ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

j) Merkezin ödenek ve akademik, idari ve teknik personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile
birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle

Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanları dâhil olmak üzere beş üyeden oluşur.
Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının
iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından
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gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Görevlendirilen üyelerin görev
süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yö-
netim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine,
yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, yılda
en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır; açık oylamayla ve toplantıya katılanların oy çokluğu
ile karar alır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşit-
liğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

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

sağlamak ve kararlar almak.
b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son işgünü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son işgününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-
rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Merkez birimlerinin, koordinasyon/ça-
lışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşaca-
ğını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda işbirliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, idari ve teknik personel ihtiyaçlarına ilişkin önerileri
karara bağlamak.

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri, hizmet ve etkinliklere katılacak kişi ve kuruluşların, ücret ödemeleri
gerekiyorsa ödeyecekleri ücretleri ilgili mevzuatı doğrultusunda belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdürün önerisi, Yö-

netim Kurulunun kararı ve Rektörün onayıyla kurulur. Danışma Kurulu; Müdür, müdür yar-
dımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dı-
şındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulundan oluşur.

(2) Bu Kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:
a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca se-
çilen kişilerin Rektör tarafından görevlendirilmesiyle oluşur. İç Danışma Kurulu, Merkezin ça-
lışma alanları göz önüne alınarak en fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin gö-
rev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına
doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin
çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-
larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının Danışma Kurulundaki
temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün onayı ile kesin-
leşir. Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan
ilişkili olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev sü-
releri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.
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(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt
çoğunluk aranmaz; ancak, kararlar açık oylamayla toplantıya katılan üye sayısının oy çokluğu
ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama
sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sa-
yılır.

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

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son işgününün mesai bitimine kadar, Danışma

Kurulu üyelerinin kendi bulundukları birimlerin Merkez ile işbirliği kapsamında yaptıkları ve
bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor ha-
linde Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma
grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden
oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygu-
lama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen
personel ile karşılanır.

İzinler ve görevlendirmeler
MADDE 16 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.
Dosyalama
MADDE 17 – (1) Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için ISO (International

Organization for Standardization) Uluslararası Standart Organizasyonu belgeleme sistemi
kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca hazırlanarak
belge yayınlanma süreci çerçevesinde yayınlanmak üzere KYK’ya gönderilir.

Merkezler arası koordinasyon ve denetim
MADDE 18 – (1) Merkez ile Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri

arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür-
leri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan tüm hususlarda, genel hükümler veya

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer

alan “(*) Acil hal;” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(*) Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın mey-

dana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle

tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya

sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince

pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hiz-

metleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkranın sonuna “ile

bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden.” ibaresi eklenmiştir.

“j) SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan işlemler,”

“k) Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.1.2.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde

yer alan “tanımlı ilaçlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi

süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar,” ibaresi

eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.4.4.H numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“plazmaferez tedavileri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “immün plazma tedarik ve uygula-

ma,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğin;

a) 3 üncü ve 4 üncü maddeleri 1/4/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde,

b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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—— • ——
DÜZELTME

08/04/2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin EK-1’indeki E-3 Grubunda Yer
Alan Bağlı Kuruluşlar (2,000,000-2,999,999) tablosunun 3 numaralı satırında yer alan 

“ 

”

satırı tablodan çıkarılarak E-4 Grubunda Yer Alan Bağlı Kuruluşlar (3,000,000-4,999,999) tab-
losuna 1 numaralı satır olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 08/04/2020 tarihli ve 26073187-
900-E.85164 sayılı yazısına istinaden eklenmiş ve adı geçen tablolarda yer alan satırlar buna
göre teselsül ettirilerek düzeltilmiştir.

3 Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi

Genel Müdürlüğü
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2923 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
AMBAR, KANTAR BİNASI VE ARAZİSİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ne ait Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Balışeyh Mahallesi, 

249 Ada, 4 Parselde Bulunan 9.902,27 M2 Yüzölçümlü Taşınmaz ve Üzerinde Bulunan Ambar, 
Kantar Binası ve Arazisi Kiraya Verilecektir 

 
1-İdarenin  
a) adresi : Sivas Karayolu, 5.Km –Sorgun/YOZGAT  
b) telefon ve faks numarası : Tel: 354-441 1010 – Faks: 354-441 1018 
2-İhale konusu satışın  
a) niteliği, türü ve miktarı : Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Balışeyh Mahallesi, 249 

Ada, 4 Parselde Bulunan 9.902,27 M2 Yüzölçümlü 
Taşınmaz ve Üzerinde Bulunan Ambar, Kantar Binası ve 
Arazisi Kiraya Verilecektir  

b) yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası 
c) kiralamanın süresi : 12 Ay Süreyle Taşınmaz Komple Kiraya Verilecektir 
3-İhalenin  
a) yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu  

Sivas Karayolu, 5.Km –Sorgun/YOZGAT  
b) tarihi ve saati : 22.04.2020 Çarşamba – Saat 14:30 
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4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (Kdv Dahil) 100,00-TL (Yüz Türk 

Lirası) karşılığı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi, Sivas Bulvarı, 5.Km –Sorgun/YOZGAT 
adresinden satın alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
4.3. Teklifler en geç ihale tarih ve saatine kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 
İdare sorumlu tutulamaz.) 

5-İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgelerin aslı yerine 
suretleri verilmesi halinde bunların noterden onaylı olması gerekmektedir. 

 -Teklif Mektubu, 
 -Teminat belgesi, 
 -Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği, 
 -Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi,Tüzel Kişilik olması halinde ise Ticaret 

Sicil Gazetesi veya İmza Sirküleri ile Noter Tasdikli yetki belgesi. 
 -Vekâleten ihaleye katılması halinde noter tasdikli vekaletname ve vekaleten katılanın 

imza beyannamesi. 
6-İhale Konusu taşınmazın tamamı için teklif verilecektir. Teklifler KDV. Hariç TL/Ay 

olarak Birim Fiyat Teklif verilecek.  
7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 
8- Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere isteklilerce 

belirlenecektir. 
9- Teminat mektupları dışındaki teminatların Yozgat Şeker Fabrikası Muhasebe 

Müdürlüğü veznesine veya Fabrikamızın banka hesaplarına; ( T.C.ZİRAAT BANKASI İBAN 
NO:TR55 0001 0003 2237 7119 5863 99 // T.HALK BANKASI İBAN NO: TR10 0001 2009 
7880 0013 0000 01 yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

10-Diğer Hususlar 
10.1. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ise açık artırma ve pazarlık usulü ile ihaleye 

devam edileceğinden; İhale gün ve saatinde yeniden teklif alınması (açık arttırma ve/veya 
pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin 
Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin 
bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul 
edilecektir.  

10.2. Mezkur kiralama 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına 
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2918/1-1 



9 Nisan 2020 – Sayı : 31094 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

1 ADET 3D ROTASYONEL MONOPLAN DİJİTAL ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon  

Birimi  ihtiyacı "1 adet 3D Rotasyonel Monoplan Dijital Anjiyografi Sistemi”, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun 

şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk  tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve  devamında sözlü  

olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a)  İstekliler,  ihale  dokümanlarını  Genel  Müdürlüğümüz  IV  No.lu  Satınalma  Daire  

Başkanlığında  ücretsiz  olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin  www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. 

Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini 

(140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine 

yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır.  İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 21.04.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II 

No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) 

kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale 

etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 2960/1-1 

http://www.dmo.gov.tr/
http://www.dmo.gov.tr/
http://www.dmo.gov.tr/


Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2020 – Sayı : 31094 

 

CERRAHİ ANATOMİ UYGULAMA LABORATUVARI KURULUMU  
İHALE EDİLECEKTİR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 
esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2020 / 180754 CERRAHİ ANATOMİ UYGULAMA 
LABORATUVARI KURULUMU 

1 - İdarenin: 
a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 
b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Bornova/İZMİR 
c) Telefon : 232 311 21 66 / 232 311 42 62  
ç) Belgegeçer : 232 388 10 74 
d) E- posta : idari@mail.ege.edu.tr 
2 - İhale Konusu malın: 
a) Adı : CERRAHİ ANATOMİ UYGULAMA LABORATUVARI 

KURULUMU 
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları -Laboratuvar 

Cihazı Alımları 
c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  
d) Teslim Tarihi : 70 (Yetmiş) takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı İhale Salonu  
b) Tarihi ve Saati : 20.04.2020 Pazartesi günü - saat 11:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…marka… model… cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 
işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2. Üretici firmanın, TSE Hizmet Yeterlilik belgesi, ISO 14001:2015, OHSAS 
18001:2014 ve TÜRKAK Akreditasyon kurumu tarafından alınmış ISO 9001:2015 belgeleri 
olmadır. Bu belgelerin iştigal konusu olarak hastane ve anatomi ekipmanları imalatı olmalıdır ve 
ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

4.3.3. Üretici firmanın “Tahnit Cihazı” na ait CE belgesi olmalıdır. 
4.3.4. Üretici firmanın “On Yöne Hareketli Diseksiyon Masası”na ait CE belgesi 

olmalıdır. 
4.3.5. “İkili El Yıkama Ünitesi” imalatını yapacak üretici firmaya ait CE belgesi olmalıdır. 
5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluşan) en düşük olanıdır. 
6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 
6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 
(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları 
teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli 
oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 
eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 
belgesini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 70 takvim günü 

olmalıdır. 
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 
usulü ile ihale edilecektir. 2881/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızda mevcut elektrik motorlarının bakım-onarım ve testlerinin yapılması ile 

çalışır vaziyette teslim edilmesi işi ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2020/190927 
1- İdarenin 
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker Evleri Mah Yunus 
  Emre  Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2.a) İŞİN KONUSU :Muhtelif büyüklükte 94 adet elektrik motorunun komple onarım 

işini ve bu kapsamda yapılacak; her türlü demontaj-montaj işleri, her türlü taşıma ve nakliye 
işleri, motorun onarımı, genel bakım ve testlerinin yapılması, kaplin ayarı-hizalaması ile motorun 
çalışır vaziyette teslim edilmesi. 

RAFİNERİ KISMI MOTORLARI GÜÇ(KW) ADET 
Kristal Santrifüj motorları-1SH4 75 13 
Sürekli santrifüj motorları 75 11 
Vakum pompaları motorları 110 5 
Soğutma kulesi fan motorları 37/45 7 
Kondanse vakum pompaları mot. 110 5 
HAM FABRİKA KISMI   
Sulu küspe helezonları mot. 18,5/40/45/45 4 
Çamurlu şerbet pompası mot. 90 2 
Küspe bantları mot. 22 2 
Pancar kesme makineleri 2*45+2*132 4 
Yatay küspe preseleri 90 2 
Dikey küspe preseleri 37 12 
SİLO DAİRESİ   
Pancar yüzdürme suyu pompaları 200 3 
Pancar yıkama suyu pompaları 90 2 
Soğuk su pompaları 45 4 
Aqubra hav.su pompası 45 1 
HAVA KOMPRESÖRLERİ ve TÜRBİN YAĞ POM.   
VEK 340 Hava kompr. Mot. 250 3 
VEK 60 Hava kompr. Mot. 45 2 
Türbin yağ pompaları 18,5/22 2 
SABİT PANCAR BOŞALTMA   
Taraklı transpor ve paletli mot. 45 2 
SEYYAR PANCAR BOŞALTMA   
Eğimli bant mot. 18,5 4 
Hidrolik pompa mot. 45 4 
GENEL TOPLAM  94 

 
b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren, 60 (altmış) takvim 
  günüdür. 
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3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 
  Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 20/04/2020 Pazartesi Günü saat 14.30 
4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5- Teklifler 20/04/2020 Pazartesi Günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç  4734 ve 4735 sayılı 
kanunlara tabi olmayıp,Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 2925/1-1 
 

—— • —— 
 

TOHUMLUK KRAFT TORBA SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı tarım işletmelerinin üretimi olan tohumlukların 

ambalajlanmasında kullanılmak üzere çeşitli ebatlarda toplam 4.417.170 adet buğday, arpa, 
korunga ve fiğ tohumluğu kraft torbası satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL 
karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü oranında 
geçici teminat verilecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 06.05.2020 Çarşamba günü saat 14.30’a 
kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 
Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM alım-Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 
Adres : TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar / ANKARA 
Tel : (312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax :(312) 417 78 39 
 2935/1-1 
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İKİNCİ EL ÇAY PAKETLEME MAKİNELERİNİN 
SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1) ÇAY-KUR 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü-İyidere/Rize adresinde 

bulunan 5 adet 500 gr. yumuşak poşet paketleme makinesi(1986 model), 1 adet 500 gr. yumuşak 
poşet paketleme makinesi(1987 model), 1 adet süzen poşet paketleme makinesi(1976 model), 6 
adet demlik poşet paketleme makinesi(2016 model), 1 adet demlik süzme poşet paketleme 
makinesi(2013 model) Satış İşlemleri Yönergemizin 10. maddesi kapsamında Açık İhale  usulü 
ile satılacaktır. 

2) Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı / RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.04.2020 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4) Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf  ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5) İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6) Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7) Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8) İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9) İstekliler şartname konusu işe kısmi teklif verebilirler. 
10) Teşekkülümüz, Satış İşlemleri Yönergemiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 

kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  
 2964/1-1 
 

—— • —— 
 

DÜZELTME İLANI 
AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE 

TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA  
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilmek üzere 19.03.2020 tarihinde ilan edilen Aydın-
Denizli Otoyolu işine ait daha önce 12.05.2020 Saat:10:30 olarak açıklanan ihale tarihi ve saati 
11.06.2020 Saat: 10:30 olarak değiştirilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
 2906/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2967/1-1 
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Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2968/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2951/-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2952/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2954/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2955/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2962/1-1 
  



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2020 – Sayı : 31094 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 2920/1-1 
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Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:  
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre, aşağıda detayları yer alan unvanlarda 
Sözleşmeli Personel alınacaktır. 

 

Unvanı 
İlan 
No 

Bütçe Adet Aranan Nitelikler 

Hemşire H01 
Özel 

Bütçe 
170 

Fakültelerin veya 4 yıllık Yüksek Okulların Hemşirelik 
bölümlerinden mezun olmak. 

Hemşire H02 
Döner 

Sermaye 
Bütçesi 

21 

Fakültelerin veya 4 yıllık Yüksek Okulların Hemşirelik 
bölümlerinden mezun olmak.En az 1 yıl süreyle Yoğun 
Bakım deneyimi olmak veya Sağlık Bakanlığı onaylı 
Yoğun Bakım Sertifikasına sahip olmak 

Sağlık 
Teknikeri 

S01 
Özel 

Bütçe 
7 

Meslek Yüksekokullarının Ameliyathane Teknikerliği 
bölümü mezun olmak (Bu kadroya atananlar Merkezi 
Sterilizasyon Ünitesinde çalıştırılacaktır.) 

Sağlık 
Teknikeri 

S02 
Özel 

Bütçe 
7 

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme veya 
Radyoloji bölümü mezun olmak 

Sağlık 
Teknikeri 

S03 
Özel 

Bütçe 
2 Meslek Yüksekokullarının Patoloji bölümü mezun olmak 

Sağlık 
Teknikeri 

S04 
Özel 

Bütçe 
3 Meslek Yüksekokullarının Diyaliz bölümü mezun olmak 

Sağlık 
Teknikeri 

S05 
Özel 

Bütçe 
4 

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar bölümü 
mezun olmak 

Sağlık 
Teknikeri 

S06 
Özel 

Bütçe 
7 

Meslek Yüksekokullarının Eczane Teknikerliği bölümü 
mezun olmak 

*Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai 
bitimine kadar) Üniversitemiz "https://www.ege.edu.tr" web sayfasından online başvuru şeklinde 
yapılacaktır. Şahsen ve ya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

*Adaylar öncelikle "https://www.ege.edu.tr" adresinde yer alan duyurular kışındaki yer 
alacak online başvuru sayfasına giriş yaparak “ İş Başvuru Formunu” yer alan bilgiler ile talep 
edilen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim 
belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip "Kaydet" düğmesine basarak 
online başvurularını tamamlamış olacaklardır. 

*Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden 
fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır 

A) Genel Şartlar: 
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 
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4) Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3) puanı, Ön 
Lisans Mezunları içinse KPSS(P93 ) esas alınacaktır. 

5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

B) İstenilen Belgeler: 
1- Başvuru Formu (Resmi Sitemizden doldurulacaktır ) 
2- Diploma Fotok,opisi ve Mezun Belgesi ( E-Devletten alınacaktır. ) 
3- Fotoğraf (1 Adet) 
4-  KPSS Sonuç Belgesi  
5-  Kimlik Fotokopisi 
6- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge ( E-Devletten alınabilir ) 
7- Hizmet Belgesi / Sertifika (Aranan nitelikler kısmında belirtilen mesleki deneyimleri 

gösterir onaylı belge/sertifika ile birlikte SGK Hizmet Dökümü ) 
C ) Diğer Bilgiler: 
1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi 
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle Kurumca sözleşmeleri 
feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, 
fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmezler. 

2) Adaylardan ilanın yayın tarihi itibariyle 15 gün süreyle Kurumumuza ait 
http://www.ege.edu.tr web adresinden başvuru kabul edilecektir. 

Başvuru formunu hatalı dolduran ya da Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları 
kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

3) Başvuru sonuçları asil liste ve 3 katı yedek olmak üzere son başvuru tarihinden 
itibaren 5 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

4) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması 
durumunda ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların 
müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. 

5) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam 
edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi 
olacaklardır. 

6) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri 
vb. bilgilerin tamamı, http://www.ege.edu.tr web adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca 
yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. 

7) Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi 
açısından Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporu talep edilecektir. 

8) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler. Bu nedenle başvuru 
formununda İlan Numarasının ( H01,S02 ) kesinlikle doldurulması gerekmektedir. 

Adres : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat. 
Detaylı Bilgi İçin  : (0232) 390 1959 -1928-1920 
 2961/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Tayakadın Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, İstanbul İlinde Yer

Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2383)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2384)

–– İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı) Tarafından, 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında
2020 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin
Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe
Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2385)

–– Ankara İlinde Bulunan ve Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi
Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2386)

YÖNETMELİKLER
–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kooperatifçilik ve Tarımsal İş Birliği

Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOTİB) Yönetmeliği
–– Mersin Üniversitesi Kozmetik, Temizlik ve Kimyevi Ürünler Üretim, Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/2/2020 Tarihli ve 2016/7628 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/2/2020 Tarihli ve 2017/16903 Başvuru Numaralı

Kararı

DÜZELTME: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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