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YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/7/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım

Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Te-

mel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesinin 356 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ve 508 inci maddesine da-

yanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İlkyardım: Ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda; kişinin ha-

yatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak ama-

cıyla olay yerindeki mevcut imkânlarla yapılan hızlı ve etkili müdahaleleri,

e) İlkyardımcı: Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun eğitimi alarak, verilen eğitim

çerçevesinde uygulamalar yapabilen ilkyardımcı belgesi sahibi olan kişiyi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “azami

20 kişinin eğitim görebileceği,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) OED eğitimi yetki belgesinin bir örneği.”

“(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak ilkyardım eğitim merkezleri, birinci fık-

ranın (a), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (ı) bentlerinde belirtilen belgeler ile müdürlüğe başvuru

yapar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“ç) OED eğitimi yetki belgesinin bir örneği.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Müdürlükte gözetmen olarak görev yapacakların listesini hazırlamak, listeden sıra

ile gözetmen görevlendirmek,”

“(2) Bu görevleri acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık yürütür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Yapılacak tüm eğitimlerde Genel Müdürlükçe belirlenen eğitim ma-

teryal ve yöntemleri kullanılır. Merkezler eğitim materyallerini müdürlük tarafından onaylan-

dıktan sonra kullanabilirler.

(2) Eğitim süreleri;

a) İlkyardım eğitimi 16 saat,
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b) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat,

c) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat,

ç) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,

d) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat,

olarak düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Eğitimlerin içeriği;

a) İlkyardım eğitimi; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, OED kullanımı,

havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs

ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkul-

malarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım,

zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak ve bu-

runa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım,

b) Temel yaşam desteği eğitimi; erişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam

desteği,

c) Afetlerde ilkyardım eğitimi; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, kanama-

larda ilkyardım, kırık-çıkık-burkulmalarda ilkyardım ve acil taşıma teknikleri,

ç) İlkyardım eğitici eğitimi; ilkyardım konularına ilaveten, yetişkin eğitimi, iletişim be-

cerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması,

gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe

dayalı değerlendirme araçları,

d) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi; eğitim programı oluşturma süreci, eğitimde ihtiyaç

belirleme, eğitim içeriği analizi, eğitim kurs modelinin oluşturulması,

konularını kapsar.

(3) OED konusu içeren ilkyardım eğitiminde başarılı olanlar OED kullanımında, ilk-

yardım eğitici eğitiminde başarılı olanlar OED eğitimi vermede yetkilidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilkokul”

ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ilköğretim okulu” ibaresi eklenmiş, sekizinci fıkrası yü-

rürlükten kaldırılmış, yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Uygulama sınavları; temel yaşam desteği, OED kullanımı, hava yolu tıkanıklığı

ve taşıma teknikleri-araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydıyla beceri ge-

rektiren konularda Ek-7a ve Ek-7c’de yer alan formlar esas alınarak yapılır.”

“(10) Sınavlar, eğitimin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren otuz gün içinde

yapılır. Mücbir sebep veya tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık gibi olağanüstü hâllerde bu

süre, müdürlükçe mücbir sebep veya olağanüstü hâlin ortadan kalkmasından itibaren bir ay

uzatılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

27 Ağustos 2020 – Sayı : 31226                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



“e) Ek-3a ve Ek-3c’de yer alan ilkyardımcı belgesi/yetki belgesi; merkez veya müdür-

lük, Ek-3e, Ek-3f ve Ek-3g’de yer alan belgeler ise merkez tarafından hazırlanır. Ek-3b’de yer

alan ilkyardımcı kimlik belgesi, eğitimi veren merkez tarafından düzenlenir ve müdürlükçe

onaylanır.”

“g) (a), (b) ve (c) bentlerinde geçen güncelleme eğitimlerinin mücbir sebep veya ola-

ğanüstü hâl nedeniyle yapılamaması halinde, Genel Müdürlük onayı ile söz konusu eğitimler

bu durumların ortadan kalkmasından itibaren üç ay içinde yapılır. Bu süre zarfında yetki bel-

geleri geçerli olmaya devam eder.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“OED eğitimi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce OED eğitimi

almamış olan ilkyardımcılar veya ilkyardım eğitmenleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren 1 yıl içinde, OED tanıtımı, kullanıldığı durumlar ve OED uygulaması konularını içeren,

2 saat süreli OED eğitimi aldıkları takdirde, OED kullanımı ve eğitim yetkileri mevcut belge-

lerine işlenir. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, pratik sınavda 100 tam

puan almış olmaları gerekir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce OED eğitimi yetki belgesi almamış

olan ilkyardım eğitim merkezleri ile ilkyardım eğitici eğitim merkezleri, bu maddenin yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde OED eğitimi yetki belgesi almak zorundadır. OED eğitimi,

OED eğitimi yetki belgesi olmayan merkezlerce düzenlenemez.

(3) OED eğitiminin ücretlendirilmesinde, merkezlerce Ek-9’da yer alan OED eğitimi

ücreti esas alınır, sağlık müdürlüklerince ise ücretsiz verilir.

Güncelleme eğitimi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde

belirtilen ve Covid-19 salgını sebebiyle 16/3/2020 tarihinden itibaren yapılamayan güncelleme

eğitimlerinin hangi tarihler arasında yapılabileceğine ve aynı sebeple güncellenemeyen yetki

belgelerinin hangi tarihe kadar geçerli kabul edileceğine ilişkin hususlar salgının durumu dik-

kate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’indeki Asgari Malzeme Listesinin on yedinci

satırında yer alan “5” ibaresi “1” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3a’sından sonra gelmek üzere ekteki Ek-3a Açık-

lama eklenmiş, Ek-3b’si ekteki şekilde değiştirilmiş, Ek-3b’sinden sonra gelmek üzere ekteki

Ek-3b Açıklama eklenmiş, Ek-7a’sı ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-7b’sinden sonra gelmek

üzere ekteki Ek-7c eklenmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/7/2015 29429
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ KORUNMASINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme-

Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fık-

rasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Havza koruma yönetmeliği bulunmayan ve havza koruma yönetmeliği bulunsa dahi bu Yö-

netmelikte belirlenen sürede yönetmeliklerini revize ederek Bakanlığın uygun görüşüne sun-

mayan su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlükleri tarafından bu Yönetmelik hükümleri

uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uyum şartı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci

cümlesinde yer alan büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlüklerince

hazırlanan ve yürürlüğe giren havza koruma yönetmeliklerinin geçerliliklerinin devam edebil-

mesi, bahse konu yönetmeliklerin, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içe-

risinde bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde revize edilerek, 2560 sayılı Kanunun  20 nci

maddesinin birinci fıkrası kapsamında Bakanlığın uygun görüşüne sunulması şartına bağlıdır.

Havza koruma yönetmeliklerini 1 (bir) yıl içerisinde uygun görüşe sunmayan su ve kanalizas-

yon idareleri genel müdürlükleri tarafından, bu sürenin sona ermesinden itibaren, bu Yönet-

melik hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/10/2017 30224

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/3/2020 31064
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Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİM – TEKNOLOJİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçları ile faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organ-
larının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ege Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin temel ve uygulamalı müspet ve sosyal

bilimler alanındaki araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çer-
çevesinde düzenleyerek rekabete dayalı, yaratıcı, verimli bir araştırma ortamı oluşturmak su-
retiyle bu faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama mer-

kezleri ve ilgili diğer birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek, organik bağları kuvvetlendir-
mek, bunların AR-GE imkanlarını birimler arası ortak kullanıma açılmasını koordine etmek.

b) Temel ve uygulamalı müspet ve sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak ve
endüstriye ilişkin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma
planlarının öngördüğü alanlarda, gelecekte karşılaşılabilecek temel ve uygulamalı araştırma
sorunlarına çözüm yolları aramak.
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c) Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını endüs-
triye duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, ürün veya prosesin
üretim aşamasına geçmesi için zorunlu olan teçhizat, sistem ve spesifikasyonları tespit etmek,
pilot tesisler kurmak.

ç) Üretim ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlüklerle ilgili danışmanlık yapabile-
cek, proses, malzeme ve ürünlerdeki kusurların sebeplerinin giderilmesine, malzeme ve ürün-
lerin spesifikasyonlarının tespit ve kontrolüne, programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yar-
dımcı olabilecek akademisyen ve araştırmacıları koordine etmek.

d) Merkezin çalışma alanına giren konularda kurs, seminer, sempozyum, kongre, kon-
ferans gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıları Üniversitedeki konu ile ilgili akademik
birimlerin iş birliği ile düzenlemek.

e) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleriyle
iş birliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları
teminine çalışmak.

f) Araştırıcıların, araştırma yapma yolunda önlerine çıkan bürokratik engelleri mümkün
olduğu kadar ortadan kaldırtarak araştırma heyecanlarını ve hızlarını arttırmak.

g) Üniversitenin ihtiyacı olan nitelikli elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesini
sağlamak.

ğ) Temel ve uygulamalı müspet ve sosyal bilimler alanında tanınırlığı bulunan araştı-
rıcıların Üniversite bünyesine kazandırılmasını sağlamak.

h) Kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalış-
maları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süre ile görev yapmak üzere tercihen uluslararası ya-

yınları ve diğer akademik faaliyetleri ile araştırma alanında tanınırlığı olan bir öğretim üyesi
olmak üzere, Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, müdür yardımcılarından birini vekil bı-
rakır. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde Müdürün görevi sona erer
ve aynı usul ile yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetleri yönetmek, gözlemlemek ve denet-

lemek, bu yönde gerekli bütün tedbirleri almak ve uygulamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık ederek alınan kararları uygulamak.
c) Merkeze bağlı AR-GE birimlerindeki araç/gerecin etkin ve verimli kullanımını sağ-

lamak amacıyla her türlü tedbiri almak ve uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve

Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektöre sunmak.
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d) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun
görüşünü alarak zamanında Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
amacıyla girişimlerde bulunmak.

f) Danışma Kurulunda benimsenen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya ko-
yulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konularında bir sonraki Danışma Kurulu top-
lantısında rapor sunmak.

g) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından üç

müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da
görevi sona erer.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkezde yer alan birimlerin amaçlarına uygun çalışma ve işleyişinde Müdüre yar-

dımcı olmak, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.
b) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere, Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumluluk-

ların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür ve müdür yardımcıları ile

birlikte toplam dokuz öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulunun diğer beş üyesi, Üniversite
akademik birimlerinin dengeli temsiline özen gösterilerek, uluslararası yayınları ve diğer aka-
demik faaliyetleriyle araştırma alanında tanınırlığı olan öğretim üyeleri arasından Rektör tara-
fından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan
boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine
kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı ile üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde
Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetmeliğe ve amaca uygun olarak Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini

planlamak, çalışma düzenini, Merkezde çalışacak teknik elemanların niteliklerini belirlemek,
Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları almak.

b) Gerekli yönerge taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.
c) Merkez Müdürlüğünce hazırlanacak program ve bütçe önerilerini karara bağlamak

ve Rektöre sunmak.
ç) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olmak üzere kararlar almak.
d) Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.
e) Danışma Kurulunda beliren görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar almak.
f) Merkezin bir önceki yıl içinde yapmış olduğu faaliyetleri içeren yıllık faaliyet rapo-

runu onaylamak ve Rektöre sunmak.
g) Merkezin bir sonraki yılda yapacağı çalışmalar ile ilgili olarak Müdürün sunduğu

çalışma programını onaylamak ve Rektöre sunmak.
ğ) Merkezin personel ve ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.
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Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi ile bilimsel ve tekno-

lojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerin-
den yararlanılabilecek Üniversite içi ve Üniversite dışı kişilerden oluşmak üzere, Rektör tara-
fından üç yıl süre ile görevlendirilen en az on beş, en çok otuz üyeden oluşur. Bu kurula Müdür,
müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılır. Ayrıca, gerek görülmesi halinde, Mü-
dürün önerisi ve Rektörün onayıyla, görüş ve düşüncelerine başvurulmak üzere en çok beş kişi
daha davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkan-
lığında yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Ege Üniversitesinin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında, Merkezin

işlevleriyle ilgili her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar
hakkında görüş bildirmek.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği
ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek
ve bu yönde girişimlerde bulunmak.

ç) Konusunda uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.
(2) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve görevleri kapsamına giren kişisel gö-

rüşlerini kurul toplantısı dışında yazılı veya sözlü olarak Müdüre bildirebilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

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

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

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 24/10/1994 tarihli ve 22091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege

Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fa-

kültesinde lisans kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans düzeyinde

öğrenci kayıt ve kabulüne, eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav

tarihlerini içeren takvimi,
b) AKTS: Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kre-

dilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan
Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) AKTS kredisi: Beklenen öğrenim çıktılarının elde edilmesi için gerekli görülen tüm
eğitim-öğretim aktivitelerini; teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar,
ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi ve benzeri öğeleri kapsayan
değerlendirme birimini,

ç) Baş koordinatör: Eğitim ve öğretimin tüm dönemlerde düzenli bir şekilde yürütülmesi
ve koordinasyonunu sağlayan öğretim üyesini,

d) Dekan: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
e) Dekanlık: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
f) Ders kurulu: Fakülte dönem I, II ve III’te uygulanmakta olan entegre sistem içerisinde

yer alan organ ve/veya sistem temelli dersler bütününü,
g) Diploma eki: Diplomaya ek olarak verilen, yükseköğretim alanında diploma ve de-

recelerle ilgili olarak ortak ve herkes tarafından anlaşılır formatta bilgi sağlamak için tasarlan-
mış belgeyi,

ğ) Dönem: Her biri bir ders yılını kapsayan en az otuz iki hafta olan eğitim-öğretim sü-
resini,

h) Dönem içi notu: Dönem I, II ve III’te her dönemde yapılan ders kurulları sınav notları
ile küçük grup uygulamaları ara değerlendirme sınav notlarının, ödev, klinik, laboratuvar ça-
lışmaları ve benzeri uygulamaların değerlendirme notlarının her yıl Fakülte Kurulunca belir-
lenen ağırlıklar oranında toplanmasıyla elde edilen notu,

ı) Dönem koordinatörü: Eğitim öğretim yılı içerisindeki ilgili bir dönemde tüm ders ve
staj kurullarından sorumlu olarak, eğitim programlarının hazırlanmasından, sınavların organize
edilmesinden ve koordinasyonun sağlanmasından sorumlu öğretim üyesini,

i) Dönem notu: Dönem I, II ve III’te dönem içi notunun %60’ı ile final/bütünleme sınavı
notunun %40’ının toplanmasıyla elde edilen notu; dönem IV ve V staj sınavlarında alınan not-
ların ortalaması olan notu, Dönem VI’da ise staj değerlendirme notlarının ortalaması olan notu,
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j) Dönem öğrenci temsilcisi: Her sınıfta, o sınıfa kayıtlı öğrenciler tarafından seçilmiş
öğrenciyi,

k) Fakülte: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesini,
l) Fakülte Kurulu: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
m) Fakülte Yönetim Kurulu: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim

Kurulunu,
n) İntörnlük Dönemi: Fakülte dönem VI’da farklı anabilim dallarında yürütülen zorunlu

ve seçmeli uygulamalı eğitim-öğretimi,
o) Kurul dersleri: Fakülte dönem I, II ve III’te her ders kurulunda yer alan dersleri,
ö) Küçük grup uygulamaları: Fakülte dönem I, II, III’te yıl boyunca süren, süreleri

farklı olan, çeşitli başlıklar altında yapılandırılmış uygulamalı ya da kuramsal, temel olarak
küçük gruplarda öğrenen merkezli yürütülen dersleri,

p) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığını,

r) Probleme dayalı öğrenme (PDÖ): Senaryolar çerçevesinde öğrenen merkezli olarak
küçük gruplar halinde yürütülen dersleri,

s) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,
ş) Seçmeli ders: Fakülte dönem I, II ve III’te bir yarıyıl süren, dönem IV, V, VI’da staj

olarak tanımlanan ve süresi değişebilen, Fakülte eğitim-öğretim programında ya da Malatya
Turgut Özal Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim programlarında
yer alan, teorik ya da uygulamalı dersleri,

t) Senato: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosunu,
u) Stajlar: Fakülte dönem IV ve V’te anabilim dallarında yürütülen teorik ve uygulamalı

dersleri,
ü) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini,
v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
y) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Öğrenci Statüsü, Başka Üniversitelerden

Yatay Geçiş, Kayıt Yenileme ve Öğrenci Katkı Payı

Öğretim dili
MADDE 4 – (1) Fakültede öğretim dili; Türkçe programda Türkçe, İngilizce programda

ise İngilizcedir.
Akademik takvim ve AKTS değeri
MADDE 5 – (1) Akademik takvim Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile

belirlenir.
(2) Tıp doktorluğu programının tamamlanabilmesi için 360 AKTS değerinden oluşan

eğitim programındaki tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve başarılması gereklidir.
Öğrenci kabul ve kayıt şartları
MADDE 6 – (1) Fakülteye, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edi-

lir. Fakülteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları YÖK tarafından belirlenen günlerde
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Öğrencilerin daha sonraki yıllık kayıtları, devam durumları ve akademik başarıla-
rıyla ilgili işlemleri Fakülte Öğrenci İşleri tarafından yürütülür.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kabul edilmeleri, YÖK’ün belirlediği esaslar
ve Senato kararlarına göre yapılır.
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(4) Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday kayıt hakkını
kaybeder. Kayıt şartları ve kayıtta istenecek belgeler Senato kararı ile belirlenir.

Öğrenci statüsü
MADDE 7 – (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir.
Başka üniversitelerden yatay geçiş
MADDE 8 – (1) Fakülteye yatay geçişe, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.

Kayıt yenileme ve öğrenci katkı payı
MADDE 9 – (1) Öğrenciler öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabil-

mek ve sınavlara girebilmek için, her eğitim-öğretim yılının başında kayıt yenilemekle yüküm-
lüdürler. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gerekirken ödeme yapmayan öğrencilerin
kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz ve bu durumda bulunan öğrenciler öğrencilik hakların-
dan istifade edemezler. Öğrencinin kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süresi ve Şekli

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı

dönemden ibarettir. Her dönem en az 32 hafta sürelidir ve iki yarıyıldan oluşur.
(2) Birinci yarıyılın bitiminde dönem I, II ve III için 2 hafta, dönem IV ve V için 1 hafta

ara tatil verilir. Sürekli eğitim-öğretim yapılan dönem VI’da ara tatil yapılmaz. Yıl sonu ve bü-
tünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(3) Zorunlu durumların ortaya çıkması hâlinde Fakülte Kurulu, eğitim-öğretim sürele-
rinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme yapa-
bilir. Bu değişiklik ve düzenlemeler Senatonun onayına sunulur ve onayı takiben en az bir hafta
önceden ilgililere duyurulur.

(4) Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitim süreleri altı yıllık
eğitim-öğretim dönemlerine dâhil değildir.

(5) Öğrenciler eğitim-öğretimlerini, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen
azami süreler içinde tamamlamak zorundadırlar. Bu sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin
Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz.
Ancak, normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesinde öngörülen şartları yerine getirmeleri koşulu ile öğrencilikleri devam eder.

(6) Seçmeli derslerde ve Senato tarafından belirlenen zorunlu ortak derslerde eğitim-
öğretim yarıyıl esasına göre yapılır.

Eğitim-öğretimin şekli
MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim, dönem I, II ve III’te temel olarak ders kurulları, dö-

nem IV ve V’te staj, dönem VI’da intörnlük esasına göre yapılır.
(2) Dönem I, II ve III’te yarıyıllık seçmeli dersler açılabilir. Öğrenci her yarıyıl açılan

seçmeli dersler içerisinden en az bir dersi almak zorundadır.
(3) Kurul dersleri, seçmeli ve ortak zorunlu dersler, uygulamalar, staj ve intörnlük ile

ilgili genel hususlar Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.
(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve İngilizce dersleri YÖK’ün belirlediği

esaslar çerçevesinde yürütülür.
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Eğitim-öğretimin düzenlenmesi
MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen ilgili komis-

yonlar tarafından yapılmaktadır. Eğitim-öğretimle ilgili komisyonlar, görevliler ve görevlere
ilişkin hususlar şunlardır:

a) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Tıp eğitiminin amacı, hedefler, planlanması,
uygulanması ve geliştirilmesi konularında ilgili komisyonlarıyla, anabilim dallarıyla ve Tıp
Eğitim Anabilim Dalıyla fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar ve Fakülte Kuruluna
görüşlerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik
takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar ve
bu konuda Fakülte Kuruluna bilgi sunar. Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği
kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında Dekanlığa bilgi verir.

b) Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonu: Fakültenin vizyon ve misyonuna uygun
olarak, tıp eğitiminin güncel gerekliliklerini göz önüne alarak eğitim-öğretim müfredatını ha-
zırlayıp Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunar. Mezuniyet Öncesi Müfredat Komis-
yonu bir sonraki yılın eğitim programını oluşturmak için anabilim dallarından müfredat öne-
rilerini ve derslerde görevlendirilen öğretim üyelerini toplar, değerlendirir ve oluşturulan müf-
redat önerisini Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunar.

c) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: Fakültede lisans öğreniminde tüm sınav so-
rularının sınav öncesi ve sınav sonrası değerlendirilmesi ile itirazları alan ve sınav sorularını
değerlendirerek karara bağlayan komisyondur.

ç) Program Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu: Mezuniyet öncesi eğitim prog-
ramlarının değerlendirilmesi, bu amaçla gerekli verilerin toplanması ve Fakülte eğitim prog-
ramının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapar ve önerilerini Mezu-
niyet Öncesi Müfredat Komisyonuna sunar.

d) Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Komisyonu: Her eğitim ve öğretim yılında öğren-
cilerin gerçekleştirecekleri kanıta dayalı tıp uygulamalarını oluşturur ve Mezuniyet Öncesi
Eğitim Komisyonuna sunar. Kanıta dayalı tıp uygulamalarını yürütür, bu konuda eğitim top-
lantıları yapar, seminer, sempozyum, çalıştay ve kongre düzenler.

e) Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Komisyonu: Fakülte Çekirdek Eğitim Programının
Ulusal Çekirdek Eğitim Programına uyumunu sağlar, bu konuda anabilim dallarına danışmanlık
verir.

f) İnteraktif Oturum Komisyonu: İnteraktif oturum planlanan her dönem ve ders kurulu
için eğitim programının amaç ve öğrenim hedeflerine uygun şekilde senaryo hazırlamasını ve
hazırlanan senaryo içeriğinin Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve mezuniyet öncesi eğitim
programının amaç ve öğrenim hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar.

g) Meslek Beceri Komisyonu: Preklink dönemde öğrencilerin kazanması gereken temel
hekimlik uygulamalarını belirler ve bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapı
olanaklarını sağlar.

ğ) Ders kurulu sorumlusu: İlgili ders kurulunun eğitim programının bütünlüğünü ve sı-
navlarını düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere dönem koordinatörüne bağlı olarak
çalışan ve ilgili dönemin koordinatörü tarafından önerilen, Dekan tarafından görevlendirilen
öğretim üyesidir.

h) Staj eğitim sorumlusu: Fakültede ilgili staj eğitiminin staj süresine göre program-
lanmasını ve staj sınavlarının uygulanmasını sağlamak üzere kendi anabilim dallarına ait eğitim
programını koordine etmekle sorumlu olan, dönem koordinatörüne bağlı olarak çalışan ve ilgili
anabilim dalı başkanının önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.

ı) Seçmeli ders koordinatörü: Fakülte eğitiminde seçmeli derslerin programlanması ve
yürütülmesinden sorumlu olan ve Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam Zorunluluğu, Mazeretler, İzinler, Kayıt Dondurma,

Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişimi

Devam zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Dönem I, II ve III’teki her bir ders kurulunda yer alan derslerde %70,

PDÖ ve uygulamalı derslerde  %80 devam zorunluluğu vardır. Bu şartları yerine getirmeyen
öğrenci sınav ve değerlendirmelere alınmaz ve F1 notu alır. Mazereti Fakülte Yönetim Kuru-
lunca kabul edilen öğrenci, mazeretli olarak kalır ve E notu alır.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında tüm ders kurullarında, toplam devamsızlığı %30’u geçen
öğrenci F1 notu alır, final ve bütünleme sınavlarına alınmaz.

(3) PDÖ ve uygulamalı derslerde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti
nedeniyle devamsızlığı olan öğrenci, devam etmediği dersleri anabilim dalları tarafından be-
lirtilen gün ve saatte telafi etmek zorundadır.

(4) Dönem IV, V ve Dönem VI’da tam devam şartı aranır. Mazeretsiz olarak devam-
sızlığı %20’nin üzerinde olanlar sınavlara alınmaz ve F1 notu alır. Devamsızlığı daha az olanlar
anabilim dalının belirlediği gün ve saatte eksikleri telafi etmek zorundadırlar.

Mazeretler
MADDE 14 – (1) Mazereti nedeniyle devamsızlık gösterenlerin mazeretleri Fakülte

Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrencinin, eğitim-öğretim süresinde, sağlık nedeni
ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fa-
külte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca
kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(2) Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir
hafta içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar veya yalnız
sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz.

İzinler
MADDE 15 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı

burs, staj, araştırma gibi imkânların veya kanıtlayacakları önemli nedenlerin doğması halinde
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu iznin akademik yıl
başlamadan önce istenmesi gerekir.

Kayıt dondurma
MADDE 16 – (1) Kayıt dondurma ile ilgili hususlarda 10/6/2019 tarihli ve 30797 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 17 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu
programlar çerçevesinde öğrenciler en fazla bir dönem süreyle bu üniversitelere gönderilebilir.
Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uy-
gulanır.

(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetlerinin, öğrencinin kendi eğitim-öğretim programındaki ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi, dönem koordinatörünün önerisi üze-
rine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile önceden belirlenir. Derslerin isim olarak birebir örtüş-
mesi gerekmez. Ancak, içerik, öğrenme çıktıları ve AKTS kredileri açısından en yakın derslerin
seçilmesine özen gösterilir.

(3) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı ve
başarılı olduğu derslere ait sınav notları aynen kabul edilerek, kredileri de gösterilmek suretiyle
bu derslerin orijinal isimleri ile birlikte öğrencinin öğrenim belgesine işlenir.
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(4) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye ge-
len öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Fakülte Kurulunun
kararı ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir öğrenim belgesi
verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavların Değerlendirilmesinde Kullanılan Notlar ve Puanlar

Notlar ve puanlar
MADDE 18 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan notlar ve

puanlar aşağıda gösterilmiştir:
a)

Not Aralıkları Harf Notu Dört Üzerinden Başarı Katsayısı
95-100 A1 4,00
90-94 A2 3,75
85-89 A3 3,50
80-84 B1 3,25
75-79  B2 3,00
70-74 B3 2,75
65-69 C1 2,50
60-64 C2  2,00
50-59 C3* 1,50

C3*: Tıp dışı dersler için geçer.
b) Ayrıca, harf notlarından;
1) F1: Mazeretsiz devamsız, ilgili sınava/sınavlara girme hakkı yok,
2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi,
3) F3: Sınav değerlendirmesi 0-49 arasında,
4) E: Mazeretli, geçmez,
olarak tanımlanır.

ALTINCI BÖLÜM
Dönem I, II ve III Sınavları ile İlgili Esaslar

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Dönem I, II ve III’te aşağıdaki sınavlar yapılır:
a) Ders kurulu sınavı: Dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda pratik ve teorik

olarak yapılan sınavdır. Öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar ders kurulu sınav notu ola-
rak işlenir.

b) Final sınavı: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda ders kurullarının tümünü içe-
ren final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not final sınav notu olarak işlenir.

c) Bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’te final sınavında başarısız olan öğrenciler bü-
tünleme sınavına alınır. Bu sınavdan alınan not bütünleme sınav notu olarak işlenir.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile sınava giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir
defa ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır. Final ve bütünleme sı-
navları ile staj sınavı ve staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Sınavların uygulanması
MADDE 20 – (1) Ders kurulu sınavı, dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda

ilan edilen tarihlerde yapılır.
(2) Dönem I, II ve III’te her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en

erken üç, en geç yirmi bir gün sonra ders kurulları final sınavı yapılır.
(3) Dönem I, II ve III’te, ders kurulları final sınavının bitiminden en erken on beş gün

sonra ders kurulları bütünleme sınavı yapılır.
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(4) Seçmeli dersler ile kurul harici zorunlu derslerin ara sınav tarihleri ile her yarıyılın
sonunda yapılacak final ve bütünleme sınav tarihleri Fakülte Kurulu tarafından onaylanarak
ilan edilir.

Sınavlardaki başarının değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için dönemin final veya bütün-

leme notunun en az C3, dönem notunun da en az 60 (C2) olması gerekir.
(2) Final sınav notu F2 veya F3 olan öğrenciler başarısız sayılırlar ve bu öğrenciler bü-

tünleme sınavına alınırlar. Final sınavında C3 almış olan öğrenciler yazılı talepleri halinde bü-
tünleme sınavına girebilirler. Bu durumda dönem notunun hesaplanmasında bütünlemede al-
dıkları not geçerlidir.

Dönemin tekrarı
MADDE 22 – (1) Dönem tekrarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) 18 inci maddedeki başarı şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler o dönemi tekrarlar.
b) Seçmeli dersler ile kurul harici zorunlu derslerin final ve bütünleme sınavında başa-

rısız olan öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim yılında devam zorunluluğu olmadan o dersi prog-
ramına almak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Dönem V’in sonuna kadar seçmeli ve ortak
zorunlu derslerden başarılı olamayan öğrenci dönem VI’ya başlayamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Dönem IV ve V Sınavları ile İlgili Esaslar

Stajların tamamlattırılması
MADDE 23 – (1) Stajlara devam zorunludur ve mazeretli devamsızlıkları olan öğren-

ciler, sınava girebilmek için devamsız oldukları süreyi tamamlamak zorundadırlar.
Staj sınavı
MADDE 24 – (1) Dönem IV ve V’te her stajın sonunda o staj eğitim ve öğretim içeri-

ğini kapsayan staj sınavı yapılır. Staj sınavı yazılı ya da hem yazılı hem sözlü ve/veya uygula-
malı olarak yapılır. Staj sınavının uygulama şekline ve hangi ölçme değerlendirme yönteminin
kullanılacağına ilgili stajın anabilim dalı akademik kurulu karar verir. Not takdirinde öğrencinin
staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Yazılı sınavının, staj sonu notuna katkısı
en az %40’tır. Staj sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj sınavı notunun en az
C2 olması zorunludur. Staj sınavları ve staj bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açıl-
maz.

(2) Dönem IV ve V’te sınav sonuçları öğrenciye sadece not olarak bildirilir.
Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 25 – (1) Dönem IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarılı ola-

mayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken
yedi, en geç yirmi bir gün sonra alınır. Staj bütünleme sınavından öğrencinin başarılı sayıla-
bilmesi için staj bütünleme sınav notunun en az C2 olması zorunludur. Bütünleme sınav veya
sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tek-
rarlama hakkı verilir. Stajı ikinci kere alıp başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın
bitiminden en erken yedi, en geç yirmi bir gün sonra kaldığı staj veya stajların bütünleme sı-
navlarına alınır.

(2) Bütün stajların sınavlarından başarılı olan öğrenciler, öğrenimlerine kaldıkları yer-
den devam ederler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dönem VI’ya İlişkin Esaslar

İntörnlük döneminin değerlendirilmesi
MADDE 26 – (1) Dönem VI (intörnlük) döneminde öğrencilerin başarısı, her anabilim

dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları
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hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler,
klinik ve klinik patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, 18 inci maddede
belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her anabilim dalındaki
çalışmalarından en az C2 notu alması zorunludur.

(2) Dönem VI’da başarısız olunan stajlar için sınırsız staj tekrarı hakkı verilir. Sınırsız
staj tekrarı hakkından yararlananlar öğrenci katkı payını ödemeye devam eder, ancak staj tekrarı
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Dönem VI’da öğrenciye başarı durumu sadece not olarak bildirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sınavların yapılış şekli
MADDE 27 – (1) Sınavların yapılışına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınavlar eğitim-öğretim programının özelliğine uygun olarak yazılı ya da sözlü/uy-

gulamalı olarak yapılır.
b) İlan edilmiş olan sınav tarihleri zorunlu hallerde Fakülte Kurulu kararı ile değiştiri-

lebilir.
c) Öğrenciler, sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen

öğrencinin notu F2 olur.
ç) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye, F3 notu verilir ve

ayrıca söz konusu öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem ya-
pılır.

d) Öğrenciler Senato tarafından kabul edilen ilkeler doğrultusunda, ayrıca ortak zorunlu
dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Ortak zorunlu dersler için Malatya Turgut Özal Üni-
versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç beş iş günü içerisinde Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim üyeleri
tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır.

Ön şart ve dönem tekrarı
MADDE 29 – (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretiminde her dönem bir sonraki dönemin

ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci
dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV ve V’te kaldığı stajları ve dönem VI’da kaldığı
intörnlük çalışmalarını aynı şekilde tekrarlar. Ancak ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler
bu hükümlerin dışındadır. Bu derslerle ilgili olarak 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi
hükümleri uygulanır.

Tıp doktorluğu eğitimi başarı derecesi
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin mezuniyet başarı dereceleri, bütün dönemlerin notları-

nın ortalamasından oluşan genel akademik başarı notu esas alınarak aşağıdaki tabloda göste-
rildiği şekilde belirlenir:

Başarı Notu Başarı Derecesi
A1-(95-100) Üstün başarı
A2-A3(85-94) Pekiyi
B2-B1(75-84) İyi
B3-C1(65-74) Orta
C2-(60-64) Geçer
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Onur ve yüksek onur öğrencisi
MADDE 31 – (1) Lisans öğrenimini altı yıllık eğitim-öğretim süresi içinde tamamla-

yan, disiplin cezası almayan ve genel akademik başarı not ortalaması A1 olan öğrenci yüksek
onur öğrencisi, A2-A3 olan öğrenci ise onur öğrencisi olarak mezun olur.

İlişik kesme
MADDE 32 – (1) Üniversiteden çıkarma cezası alan veya bir başka üniversiteye yatay

geçiş yoluyla giden öğrencilerin, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Öğrenciler bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını

sildirebilirler. Bu durumda ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.
(3) Kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(4) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki belgeleri ve mezun

olarak Üniversiteden ayrılanların diplomalarını alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit
edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.

Diplomalar
MADDE 33 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Li-
sans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hü-
kümlerine göre düzenlenir.

b) Tıp doktorluğu diploması; tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim-öğretim
süresini başarı ile tamamlayanlara verilir.

Yabancı öğrenciler
MADDE 34 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu aday-

ların Fakülteye kabul koşulları Senato tarafından belirlenir.
Disiplin
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.
(2) Herhangi bir sebeple Üniversiteden geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu

süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine
giremezler.

Kalite süreçleri
MADDE 36 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve

dış kalite güvencesi uygulamaları ve diğer hususlar, YÖK tarafından belirlenen ilkelere uygun
olarak Senato tarafından düzenlenir.

Engelli öğrenciler
MADDE 37 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu, engelli öğ-

renciler için gerekli düzenlemeleri yapabilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Malatya Turgut Özal

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan Mersin Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mersin Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre 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) Çalışma ve proje grupları: Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma ve proje gruplarını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Mersin Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
e) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
f) Sekreter: Merkezin sekreterini,
g) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sürdürülebilir çevre yönetimi kapsamında bölgesel ve ulusal düzeyde çevre kalitesini

korumak ve iyileştirmek için mevcut sorunların belirlenmesi ve bu sorunların çözümüne yö-
nelik disiplinler arası bilimsel ve uygulamaya yönelik çalışma ve projeler gerçekleştirmek.

b) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik hedeflerine uygun olarak araştırma ve eğitim
faaliyetlerinde bulunmak.

c) Toplumun çevreye olan duyarlılığını ve farkındalığını artırmaya yönelik elde edilen
bilimsel verileri ve faaliyetleri ilgili mercilere ve kamuoyuna aktarmak.

ç) Bilimsel çalışmalar yaparak sürdürülebilir çevre konusunda araştırma yapan bilim
insanlarına ve öğrencilere destek olmak.

d) İleri seviyede araştırma altyapıları kurmak ve donanımlı araştırmacılar yetiştirmek.
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e) Sürdürülebilirlikle ilgili konularda eğitim, öğretim vermek, sertifika programları aç-
mak ve yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek, analiz, Ar-Ge ve proje desteği vb. çalışmalar
yapmak ve benzeri yollarla Üniversiteye kaynak yaratmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin hedeflediği amaçlara ulaşmak için faaliyet alanları şunlardır:
a) Enerji geri kazanımı, yeşil bina uygulamaları, sera gazı emisyon azaltma programları,

iklim değişikliği, su ve enerji tasarrufu uygulamaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının kulla-
nımı, ekolojik sürdürülebilirlik, atık geri kazanımı konularında uygulamalar ve bilimsel araş-
tırmalar yapmak.

b) Çevredeki yaygın kirleticileri ve bunların yarattığı çevre sorunlarını belirlemek, bu
sorunların çözümüne yönelik inceleme, araştırma, proje belirleme, uygulama faaliyetlerinde
bulunmak ve çalışma alanları doğrultusunda laboratuvar, atölye ve gözlem yerleri kurmak ve
yönetmek.

c) Çevre sorunlarına disiplinler arası yaklaşımla bakış açısı geliştirmek ve çözümlerine
yönelik araştırma sonuçları ile önerilerde bulunmak.

ç) Farklı kuruluşlarla işbirliği kurmak ve merkez bünyesi dışından uzmanlarla çalış-
malar yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası benzer kuruluşlarla işbirliği kurarak projeler ve bilimsel ya-
yınlar yapmak.

e) Sürdürülebilir çevre konusunda farkındalığı sağlamak ve artırmaya yönelik eğitim
seminerleri, kurslar, paneller ve konferanslar yapılmasını sağlamak ya da başka kuruluşlarca
düzenlenen benzeri etkinliklere katılmak.

f) Bilimsel ve teknik araştırmaların sonuçlarını ve ürünlerini görsel ve basılı olarak
açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar çıkarmak veya elektronik or-
tamda paylaşmak ve sergiler düzenlemek.

g) Disiplinler arası koordinasyonu sağlamak amacıyla farklı birimlerden gelebilecek
ortak faaliyet önerilerinin yürütülmesinde bütünleştirici rol oynamak.

ğ) Sürdürülebilir çevre uygulamaları ve çevre sorunlarının azaltılması konularında li-
sansüstü çalışmalara bilimsel katkı sağlamak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda küresel ölçekte yeni uygulama ve gelişmelere yö-
nelik bilimsel ve endüstriyel araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama projeleri ve bilimsel
yayın yapmak.

ı) Her türlü kamu ve özel sektör teşebbüs kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda kar-
şılaştıkları çevre sorunlarının belirlenmesine ve bunların çözümlerine yönelik çalışmalar yap-
mak, bu çalışmaların sonuçları hakkında bilimsel görüş bildirmek, bilimsel ve teknik araştır-
malar, danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

i) Amaç ve görevlerle ilgili öncelikle yöre halkını ve endüstrisini bilgilendirmek, bilgi
aktarımını, alışverişini ve birikimini sağlamak ve bu bilgileri yöresel, ulusal ve uluslararası
düzeyde duyurmak.

j) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışındaki kurum/kuruluşlarla
veya kişi ve gruplarla ilişki ve iletişim kurmak, bilimsel ve teknolojik yazışma, işbirliği, araş-
tırma ve proje çalışmaları yapmak, toplantılar düzenlemek; bu tür faaliyetlere destek vermek
veya destek almak.

k) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
birimler oluşturmak; Merkez faaliyetleri ile ilgili, Merkezin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hız-
landırıcı nitelikte arşiv, veri tabanı, internet sitesi kurmak veya kurdurmak.
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l) Sürdürülebilirlikle ilgili konularda eğitim, öğretim vermek, sertifika programları aç-
mak ve yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek, analiz, Ar-Ge ve proje desteği vb. çalışmalar
yapmak ve benzeri yollarla Üniversiteye kaynak oluşturacak faaliyetlerde bulunmak.

m) Yasal ve idari önlemlerin alınması için bilimsel öneri ve dilekleri ilgililere duyurmak.
n) Rektör veya yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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 iş günü yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.
c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe 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 Kurulu ve Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli
hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya ça-
ğırmak 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 iş birliğini sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.
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h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, 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 görevlendirmek 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 belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektör onayına sunmak.

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

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve sürdürülebilir çevre

uygulamaları, çevre sorunları ve çözüm önerileri sahasında çalışma ve uygulamaları bulunan
beş öğretim üyesi ile birlikte toplam yedi öğretim üyesinden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun
başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri Merkezin faaliyetleri kapsamındaki çalışmalar konusunda
bilgileri ve/veya deneyimleri olan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan
ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin
yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; yılda en az üç kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır. İhtiyaç duyulduğu takdirde Yönetim Kurulu, Müdür tarafından olağanüstü olarak da
toplantıya çağrılabilir. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği
durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, çalışmaları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar

almak.
b) Merkezde kurulacak çalışma/proje gruplarını oluşturmak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
ç) Müdürden, Danışma Kurulundan veya çalışma gruplarından gelen öneri, istek ve

başvurularla ilgili kararlar almak.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu/özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek alana özgü

çalışmalara ilişkin temel ilke, esas ve usulleri belirlemek.
e) Eğitim programlarının açılmasına ve yürütülmesine ilişkin temel ilke, esas ve usulleri

belirlemek.
f) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali çerçevesini ve ben-

zeri işlerle ilgili esasları belirlemek.
g) Merkez bünyesinde çalışma gruplarının faaliyet alanlarını ve işleyiş esaslarını belir-

leyerek denetimini yapmak; gerektiğinde çalışma grupları başkanlarını Yönetim Kuruluna davet
ederek görüşlerine başvurmak.

ğ) Danışma Kurulu ve bilimsel danışman üyelikleri için Müdürün önereceği isimler ile
ilgili karar almak.

h) Her yılın sonunda Rektörün onayına sunulacak Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık
faaliyet raporunu görüşmek ve karara bağlamak.

ı) Müdürün gündeme getireceği diğer konuları karara bağlamak.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında çalışmalar

yürüten Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel sektör kurum
ve kuruluş temsilcilerinden Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından belirlenecek en fazla
dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından uy-
gun bulunanlar arasından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendi-
rilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda Danışma Kurulu üyesi olamazlar. Danışma
Kurulunun Üniversite dışındaki üyelerine gerekli bildirimler Rektörlük tarafından yapılır. Da-
nışma Kurulunun başkanlığını Müdür yürütür.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Müdür gerekli
gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yapmak için
çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyetleri, işleyişi ve sunduğu hizmetler ile ilgili konularda görüş

sunmak.
b) Merkezin faaliyetleri için yeni konular önermek ve Merkezin faaliyet göstereceği

öncelikli alanlar hakkında görüş sunmak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma/proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek, ve-

rimliliğini artırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Müdürün önerisi üzerine
Yönetim Kurulu kararıyla çalışma/proje grupları oluşturulabilir. Bu gruplar yapılacak çalış-
manın niteliğine göre Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan ve bu konuda
uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu başkanının yönetiminde yürütülür.
(3) Çalışma grubu başkanı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aralıklarda Müdüre

yapılan çalışmalarla ilgili rapor sunar.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) 5018 sayılı Kanun gereğince merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin ve gerektiğinde ilgili fakülte/bölümün kullanımına
tahsis edilir.

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

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HARİCİ DEPOLAMA ALANI GENİŞLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

ihtiyacı Harici Depolama Alanı Genişleme Ünitesi teknik şartnamesine ve istenilen 

marka/modeline uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, marka/modeli, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03/09/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6639/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1 - İhale Konusu İşler: 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. 

fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı olarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi 

hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahalarının, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı 

ihaleleri yapılacaktır. 

İŞİN ADI: 

A) Sakarya İli, Kocaali İlçesi dahilinde, 1800 hektar alana sahip, 3330801 erişim numaralı 

Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi; 

ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 314000 311000 313000 316000 

Yukarı (X) 4539000 4539000 4545000 4545000 

 

B) Sakarya İli, Pamukova İlçesinde bulunan, 4977,48 hektar alana sahip, 3342033 Erişim 

numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi; 

ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 258943 260981 253373 251427 

Yukarı (X) 4492493 4486577 4484087 4490031 

 

C) Sakarya İli, Akyazı İlçesinde bulunan, 1000,05 hektar alana sahip, 3342042 Erişim 

numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi; 

ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 309498 312000 312000 309500 309500 309498 

Yukarı (X) 4495000 4495000 4491000 4491000 4494743 4494743 

 

2 - Tahmin Edilen Bedel: 

 

 İLÇE 
ERİŞİM 

NUMARASI 

ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

ASGARİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE 

TARİHİ 

TRT 

SAATİNE 

GÖRE İHALE 

SAATİ 

A) Kocaali 3330801 1800 
130.003,70-

TL+KDV 
3.900,11-TL 15.09.2020 10:00 

B) Pamukova 3342033 4977,48 
347.416,41-

TL+KDV 
10.422,49-TL 15.09.2020 10:30 

C) Akyazı 3342042 1000,05 
109.477,70-

TL+KDV 
3.284,33-TL 15.09.2020 11:00 
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3 - İhale Şartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal 

Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü 

b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı 

hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 500-

TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. 

İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak 

mesai saatleri içerisinde yukarıda ismi yazılı 

Müdürlükte görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının T.C. 

Ziraat Bankası Adapazarı Şubesinde bulunan TR-39 

0001 0000 1967 9958 6950 16 IBAN numaralı 

hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir. 

4 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : 15 Temmuz Camili Mahallesi Sakarya Valiliği Resmi 

Daireler Kampüsü A Blok 1. Kat Toplantı Salonu 

Adapazarı SAKARYA 

b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı 

yapılacaktır. 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine gore 

Açık Teklif 

5 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale 

Komisyonu 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 15.09.2020 Salı günü TRT saati ile İhale saatine kadar 

6 - İhaleye Katılma Belgeleri: 

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı zarf içerisinde komisyona sunacaklardır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

b) Gerçek veya Tüzel Kişilik Olmasına Göre; 

Gerçek kişi istekliler; 

1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 

2- Noter tasdikli imza beyannamesi 

3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

Tüzel Kişi İstekliler; 

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, 

onaylı vergi levhası 
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c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi 

ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

d) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

e) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat 

ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış 

ihale şartnamesi 

f) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak 

üzere geçici teminat 

g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

h) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname 

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-ç-d-h bentlerinde 

yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. 

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 

veya noter tasdikli suretlerini 15.09.2020 Salı günü TRT saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin 

adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında 

bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur. 

8 - İhale edilecek olan arama ruhsat sahaları mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Saha 

hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren 

katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, 

ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte 

bulunmayacaktır. 

9 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır. 

10 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak 

müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki 

teklifi son teklif sayılacaktır. 

11 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 

kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası 

Adapazarı Şubesinde bulunan TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 IBAN numaralı hesabına 

peşin olarak ödenecektir. 

12 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 6606/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İzmir İli Menderes Belediye Başkanlığından: 

Taşınmaz Bilgileri. 

1 - İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: İzmir ili, Menderes ilçesi, Tekeli Mahallesinde, 

bulunan taşınmazların (tarlanın) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesi (a) bendinde 

belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satışı 

yapılacaktır. 

SATILACAK GAYRİMENKUL: 

SIRA 

NO 

İlçe/ 

Mahalle 
Mevkii Ada Parsel Niteliği m2 

Muhammen 

Bedel 

%3 Geçici 

Teminat 

Şartname 

Bedeli 
Tarihi Saati 

1 Tekeli Tırazlı ve Çam 3 48 TARLA 80.000,00 8.800.000,00 264.000,00 400,00 09.09.2020 15.00 

2 - İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT: Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve 

diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Menderes Belediyesi’nce 09.09.2020 tarihine tesadüf eden 

çarşamba günü yukarıda belirtilen tarih ve saatte Menderes Belediyesi Encümen Salonunda 

yapılacak Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 

3 - İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, 

İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 400,00.-TL 

ücret karşılığında satın alabilirler. 

4 - SON TEKLİF VERME SAATİ: 09.09.2020-Çarşamba Saat: 15.00 

5 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER: 

A) Gerçek kişiler için; 

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2) Noter tasdikli imza beyannamesi 

3)Vekâleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekâletname 

ve imza beyannamesi 

4)Tebligat için adres beyanı 

5) Geçici teminat yatırdığına dair belge 

6) İkametgâh sureti 

7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak) 

8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak) 

9)Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname 

B) Tüzel kişiler için: 

1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı) 

2)Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi Odası vb.) 

3) Vekâleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi, 

imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı) 

4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge 

5) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı) 

6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak) 

7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak 

8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname 
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Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu 

dış zarfı en geç ihale günü saat 15.00’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve 

İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve 

saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır. 

İstekliler 09.09.2020 tarihinde saat: 15.00’a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaşmış 

olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi ve şartname hükümlerine uygun olarak 

düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi 

komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. 

Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığının hiçbir sorumluluğu 

bulunmayacaktır 

Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. 

İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir 

talepte bulunamazlar. 

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

İlan olunur. 

 6608/1-1 

—— • —— 
AROMA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 2 kalem aroma maddesi Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık ihale ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.09.2020 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- Granül Bergamot Aromasında en fazla 3 adet alternatif teklif verilebilir. Limon 

karışımında ise alternatif teklif verilemez. 

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 Ama Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhalede 1 kalemin tamamına teklif vermek şartıyla kısmi teklif verebilirler. 

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

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

 6607/1-1 
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TÜNEL AKVARYUM (YAP-İŞLET YÖNTEMİYLE) YAPILMASI İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Trabzon İli Ortahisar Belediye Başkanlığından: 
Ortahisar Belediyesi, Tünel Akvaryum Yapılması ve 20 yıl süreyle İşletilmesi işini 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre ihaleye koymuştur. Artırma esasları; 
26.12.1992 tarihli ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi 
Uygulama Genel Tebliğinde yer alan “60. Brüt Satışlar” tanımı esaslarında yıllık cironun (KDV 
hariç) % 1’i üzerinden yapılacaktır. İşin muhammen bedeli: 18.000.000,00-TL olup, İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1- İdarenin 
a) Adı  : Ortahisar Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü 
b) Adresi : Gülbaharhatun Mahallesi Maraş Caddesi 0 61100 Atapark 

ORTAHİSAR/TRABZON 
c) Telefon ve faks numarası : 4622246161 - 4622336112 
ç) İhale Şartnamesi Ortahisar Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi 

resmi internet sitesinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir.  
d) Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 
saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.  

2- İhale 22/09/2020 Salı günü, Saat: 10:00’da 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince 
açık artırma suretiyle Ortahisar Belediyesi Hizmet Binası Belediye Encümeni Toplantı Odasında 
yapılacaktır. 

3- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
Gerçek kişilerden 
a. Kanuni ikametgâhı olması, 
b. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 
c. Noter tasdikli imza sirküleri 
d. Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı, 
e. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına telifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 
alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 

Tüzel Kişilerden 
a. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan,2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 
gerekir.) 

b. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik 
posta adres. 

c. Tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri ( Türkiye’ de şubesi bulunmayan yabancı 
tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve T.C Dışişleri Bakanlığınca 
onaylanmış olması gerekir.) 

d. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten ihaleye iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay 
önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmaya yabancı tüzel 
kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C Dışişleri 
Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 27 Ağustos 2020 – Sayı : 31226 

 

e. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin(5.6. ,5.7. 

, 5.8) deki esaslara göre temin edecekleri belge,(Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket 

kurabilirler. Ancak idareye karşı, Ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı Sözleşme ve Şartnamelerin 

tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.) 

f. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun Ortak Girişim 

Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (ihale Üzerinde kaldığı 

takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün Ortakları İdare ile 

yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

Gerçek ve Tüzel Kişilerden 

a. Şartnamenin 7. maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi. 

b. İsteklinin Mali durumunu gösterir ilgili bankadan alınacak Banka referans mektubu 

(Muhammen Bedelin asgari % 50 si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi 

olduğunu gösterir Genel Müdürlük teyit yazılı olacaktır ) isteklilerin ortak girişim olması halinde 

referansı bir ortak karşılayabilir veya ortak girişimi oluşturanların referans mektuplarındaki 

toplam rakam esas alınır. 

c. İhale şartnamesinin eki olan standart forma uygun iş durumu ve tutumu ile beyanı 

d. İhaleye girebilmek için en az 1000 m² ve üzeri kapalı alana sahip akvaryum yaptığına 

veya işlettiğine veya işletmesine danışmanlık yaptığına dair belge sunmaları gerekmektedir. Bu 

belgeler başvuru dosyası ile İhale Komisyonuna verilmek üzere Belediye Yazı İşleri 

Müdürlüğüne verilecektir.  

e. SGK ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair taahhütname verilecektir. 

4- Geçici teminat, 540.000,00-TL’dir.  

5- Kesin Teminat, 1.080.000,00-TL’dir.  

6- İhaleye yerli yabancı tüm istekliler katılabilir.  

İlanen duyurulur.  6447/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:  

İş Makinası Lastiği Alımı İşinin ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak aşağıdaki 

hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve 

sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel (0312) 540 1000   Faks (0312) 540 1660 

c) Elektronik posta adresi : tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr 

ç) İhale dokümanının  

   görülebileceği adres : www.tki.gov.tr 

  TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

  Hipodrom Caddesi No: 12 Kat: 11 Oda No: 1107 

  Yenimahalle/Ankara 

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Resmî Gazetenin tarihi ve sayısı : 15/08/2020 tarihli ve 31214 sayılı 

3 - Düzeltilen madde : 4) İhale Tarih ve Saati: 29/09/2020      14:30 

 6661/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6709/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6662/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6663/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6664/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6665/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6666/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6667/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6668/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6669/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6670/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6671/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6672/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6673/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6674/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6675/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6676/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6677/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6678/1-1 

  



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 27 Ağustos 2020 – Sayı : 31226 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6679/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6680/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6681/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6682/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6683/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6684/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6685/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6686/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6687/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6688/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6689/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6690/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6691/1-1 
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Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim 

üyesi alınacaktır. 

İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca 

kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) 

adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine” uygun olması 

gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

* Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten 

dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, özgeçmiş, beyanname formu ile 

puanlama formu ve Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 

(bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet 

taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunacaklardır. 

Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, Doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava 

tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri Doçent kadroları için, Üniversitemizin 

talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüri üyelerince sözlü 

sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları geçersiz 

sayılacaktır. 

Doçent kadrolarına başvuran adayların dosyaları Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde” yer alan ve Rektörlüğümüzce kurulan 

Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu (ABİK) tarafından değerlendirilecektir. Adaylar, ilana 

çıkılan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların 

tamamını belgelendireceklerdir. 

İlanımızın başvuru süresi Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 (onbeş) 

gündür. 
 

SIRA 

NO 
UNVAN DER. 

FAKÜLTE/REKTÖRLÜK/ 

MYO/YO 
BÖLÜM 

ANABİLİM/ 

ANASANAT DALI/ 

PROGRAM 

AÇIKLAMA 

1 DOÇENT 1 

SAĞLIK HİZMETLERİ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

TIBBİ 

HİZMETLER VE 

TEKNİKLER 

BÖLÜMÜ 

TIBBİ 

LABORATUVAR 

TEKNİKLERİ PR. 

Doçentliğini Moleküler 

Biyoloji ve Genetik 

alanında almış olmak. 

2 DOÇENT 1 TIP FAKÜLTESİ 

DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

İÇ HASTALIKLARI 

ANABİLİM DALI 

(NEFROLOJİ) 

Doçentliğini ilgili 

alanda almış ve 

Nefroloji alanında yan 

dal yapmış olmak. 

 6609/1-1 
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda 

belirtilen şartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla 

yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1 (bir) katı kadar 

yedek kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 

taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

UNVANI SAYISI CİNSİYETİ ARANAN NİTELİKLER 
PUAN 

TÜRÜ 

HEMŞİRE 255 E-K 

- Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, 

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık 

Memurluğu lisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

2018 yılı  

KPSSP3 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
2 E-K 

- Yükseköğretim kurumlarının Patoloji 

Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri 

önlisans programlarının birinden mezun 

olmak.   

-Patoloji Laboratuvarında en az 2 yıl 

deneyimli olduğunu belgelendirmek. 

2018 yılı  

KPSSP93 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
5 E-K 

- Yükseköğretim kurumlarının Eczane 

Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

2018 yılı  

KPSSP93 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
15 E-K 

- Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji 

veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

2018 yılı  

KPSSP93 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
15 E-K 

- Yükseköğretim kurumlarının Anestezi 

veya Anestezi Teknikerliği önlisans 

programından mezun olmak. 

2018 yılı  

KPSSP93 

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR 

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. 
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4. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli 

personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel 

olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü 

hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.) 

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 

kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi 

esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya 

sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek 

taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli 

personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu 

tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir. 

BAŞVURU ZAMANI 

İlan Tarihi : 27/08/2020 

Başvuru Bitiş Tarihi : 11/09/2020 

BAŞVURU ŞEKLİ 

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi 

Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati 

bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. (Covid salgın hastalığının dikkate alınarak 

başvurularda yığılmanın olmaması adına son günün beklenmemesi.) 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 

1. Başvuru Dilekçesi 

2. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve 

kazıntı olmayacaktır) 

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

4. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır) 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Yerleştirme sonuçları en geç 30.09.2020 tarihinde www.inonu.edu.tr adresinde 

açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır. 

NOT: 

Üniversitemiz elektronik başvuru alma sistemine sahiptir. Ancak daha önce aynı özellikli 

iki ilanımız için elektronik ortamda başvuru alınmıştır. Kazanan asil ve yedek adayların %85’i 

göreve başlamamıştır. Bu nedenle ilan edilen pozisyonlarımız boş kalmıştır. Acil sağlık personeli 

ihtiyacımızın karşılanması ve söz konusu durumun tekerrür etmemesi adına başvuruların şahsen 

alınmasına karar verilmiş olup, böylelikle Üniversitemizde çalışmak isteyen adayların başvurması 

amaçlanmıştır.  

 6598/1-1 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL İLANI 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli 

personel alınacaktır. 

 

NİTELİK 

KODU 
UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

01 Hemşire 58 
Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümü lisans 

mezunu olmak. 

02 Ebe 20 
Yükseköğretim kurumlarının ebelik bölümü lisans 

mezunu olmak. 

03 Laborant 5 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından 

mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 

iki yıl çalışmış olmak. 

04 
Sağlık 

Teknikeri 
6 

İlk ve Acil Yardım / Paramedik önlisans programından 

mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 

iki yıl çalışmış olmak. 

05 
Sağlık 

Teknikeri 
2 

Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programından mezun 

olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 

çalışmış olmak. 

06 
Sağlık 

Teknikeri 
5 

Diyaliz önlisans programından mezun olmak. 

Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl çalışmış 

olmak. 

07 
Röntgen 

Teknisyeni 
5 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından 

mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 

iki yıl çalışmış olmak. 

08 
Diğer Sağlık 

Personeli 
2 

Perfüzyon Teknikleri önlisans programından mezun 

olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 

çalışmış olmak. 

09 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 

Fizyoterapi önlisans programından mezun olmak. 

Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl çalışmış 

olmak. 

10 
Diğer Sağlık 

Personeli 
2 

Eczane Hizmetleri önlisans programından mezun 

olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 

çalışmış olmak. 
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11 
Diğer Sağlık 

Personeli 
2 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından 

mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 

iki yıl çalışmış olmak. 

12 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 

Radyoterapi önlisans programından mezun olmak. 

Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl çalışmış 

olmak. 

13 
Diğer Sağlık 

Personeli 
10 

Yaşlı Bakımı önlisans programından mezun olmak. 

Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl çalışmış 

olmak. 

14 
Diğer Sağlık 

Personeli 
2 

Nükleer Tıp Teknikleri önlisans programından mezun 

olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 

çalışmış olmak. 

 

I. GENEL ŞARTLAR: 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 

savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkum olmamak, 

4- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa 

geçirilmiş olmak, 

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

6- Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 

KPSSP93 puanı esas alınacaktır.  

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B 

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler." hükmüne uygun olması, 
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ll. ÖZEL ŞARTLAR 

1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak 

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak 

3- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak  

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak 

IlI. BAŞVURUDA İSTENİLER BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde; 

1- Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır) 

2- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi 

3- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen çalışma belgesi  

4- Kimlik Belgesi  

5- 2018 KPSS (B) grubu sonuç belgesi 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin www.meramtip.com.tr 

adresinden online Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve yukarıda belirtilen belgelerin ilgili 

bölüme yüklenmesi gerekmektedir. Adaylar başvuru esnasında sistemin üreteceği referans 

kodunu mutlaka not ederek yapacakları kontrol işlemleri ve müracaatlarında bu kodu 

kullanacaklardır. 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. İlanımızın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru 

yapılabilecektir. 

Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

NOT: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) 

Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge 

verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit 

edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, 

idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin 

edileceği hususu önemle duyurulur. 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ: 

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde ilan 

edilecektir. Kadroların iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı 

takdirde ilan edilen Yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde 

olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan 

edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri 

gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. 

 6638/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 
bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 
YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik 
durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin onaylı örneği, 
Yüksek Lisans Belgesinin onaylı örneği, Doktora Belgesinin onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin 
onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora 
tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 
dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne 
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 
Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 
İlk Başvuru Tarihi : 27.08.2020 
Son Başvuru Tarihi : 11.09.2020 
 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü / Kulak, Burun 
ve Boğaz Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Doç. Dr. 1 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. 
Tıpta uzmanlığını ve doçentliğini 
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları 
alanında almak, bu alanda yayın ve 
çalışmaları olmak. 

 6599/1/1-1 
—— • —— 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 
bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından 
belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak 
gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet 
vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt 
örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin 
Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, 
yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel 
çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım 
dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları 
gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 
Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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Duyurulur. 
İlk Başvuru Tarihi : 27.08.2020 
Son Başvuru Tarihi : 11.09.2020 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 
Pilotaj Bölümü 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi 
1 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak 
Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, 
Pilotaj alanlarının birinden lisans 
mezunu olmak, bu alanların birinden 
doktorasını yapmış olmak. Bu 
disiplinlerde yayın ve çalışmaları 
bulunmak. 

 6599/2/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Simya Eğitim Vakfı 
VAKFEDENLER: Mehmet Baysal 
VAKFIN İKAMETGAHI: Hatay 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.07.2020 tarihinde kesinleşen 27.02.2020 
tarihli ve E: 2019/605, K: 2020/166 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, sanat, bilimsel araştırma ve geliştirme, sağlık ve sosyal 
yardım alanlarında faaliyet göstermek; toplumun ekonomik, sosyal, kültür ve eğitim seviyesinin 
yükseltilmesine katkıda bulunmak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda nitelikli, meslek sahibi 
insanlar yetiştirilmesine yardımcı olmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Mehmet Baysal, Mehmet Selim Baysal, Mehmet Baran, Yağız 

Ünsal, Nazan Akın 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal 

varlığı ve hakları mütevelli heyet kararı ile uygun bir vakıf veya derneğe devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2019 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 
Eyüpsultan Altıncı Noterliği 20.10.2020 tarihinde, Gebze Onüçüncü Noterliği 24.10.2020 
tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI: 2019 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 

1- EYÜPSULTAN ALTINCI NOTERLİĞİ 1.655.040,17.-TL. 
2- GEBZE ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.146.233,16.-TL. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Alanın Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2869)
–– Bazı Alanın Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 2870)
–– Silvan 1. Merhale Projesi (GAP) Kapsamındaki Silvan Tüneli İkmali İşinin Yapımı Amacıyla Bazı

Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2871)

–– 2020 Yılı Yatırım Programında 2010A01-1180 Proje Numarası ile Yer Alan Göksu-Araban I. Merhale
Projesi Kapsamındaki Çetintepe Barajı ve 2013A01-1722 Proje Numarası ile Yer Alan Kahta (Koçali
Barajı ve Sulaması) Projesi Kapsamındaki Koçali Barajı İçin Alınan Kamu Yararı Kararlarının İlan
Sürelerinin Bitiminden İtibaren Başlayan, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 25 inci Maddesinin
Üçüncü Fıkrası Kapsamındaki Sınırlamaya İlişkin Sürenin, Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Beş Yıl
Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2872)

–– Bursa İli, Orhaneli ve Büyükorhan İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Sadağı Kanyonu Doğal Sit
Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Bazı Alanın Kesin
Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2873)

–– 380 kV Elbeyli TM İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2874)

–– Afyonkarahisar İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Ümraniye KÖK Gözeli KÖK Enerji
Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2875)

–– Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Karadon TM-Yeniçates DM Enerji Nakil
Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2876)

–– 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2020 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin
Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2877)

–– Malatya İli, Doğanyol İlçesi, Gökçe Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan
Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2878)

–– Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin 7/12/2015 Tarihli ve 2015/8284 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile Tespit Edilen Alanın Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2879)

–– 12/8/2010 Tarihli ve 2010/844 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararın, Bazı Alanların
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı (Hacettepe İvedik OSB Teknokenti)
Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2880)

–– 19/2/2018 Tarihli ve 2018/11419 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kadıköy Alanı”na İlişkin Kısmının Yürürlükten Kaldırılması ve Bazı
Alanın İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit
Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2881)

–– Bazı Alanın Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı (TGB-3) Olarak Tespit
Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2882)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
–– Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, H. Abdullah KAYA’nın Yeniden Seçilmesine Dair Karar (Karar:

2020/415)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/414, 416)

YÖNETMELİKLER
–– İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Mersin Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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

Değerleri


