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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor

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

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilim-

leri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma/koordinasyon grubu: Merkezin faaliyet alanlarında Merkez bünyesinde oluş-

turulan çalışma/koordinasyon grubunu,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
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c) Dış paydaş: Kamu kurum ve kuruluşu, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim,
teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi ve özel sektör kuruluşlarını,

ç) İç paydaş: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yük-
sekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

d) Koordinatör: Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, koordinasyon ve/veya
çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Müdür tarafından
görevlendirilen kişiyi,

e) Merkez: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araş-
tırma Merkezini,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,
g) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
ğ) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,
i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sportif performansın artırılması amacıyla spor bilimlerinin çeşitli alanlarında eğitim,

araştırma ve uygulamalar yapmak.
b) Halk sağlığının korunması ve sporun yaygınlaştırılması amacı ile herkes için spor

anlayışı doğrultusunda spor bilimlerinin çeşitli alanlarında eğitim, araştırma ve uygulamalar
yapmak.

c) Merkeze başvuran ve spor içerisinde olan tüm bireylere (sporcu, antrenör, hakem,
taraftar, idareci, personel, aile, egzersiz katılımcısı ve benzeri) ihtiyaçları dahilinde gerekli hiz-
meti sunmak.

ç) Merkeze başvuran iç ve dış paydaşlara ihtiyaçları dahilinde gerekli hizmeti sunmak.
d) Spor bilimleri alanlarında ihtiyaç duyulan personel (hizmet öncesi, hizmet içi) ye-

tiştirmek.
e) Spor bilimlerinin çeşitli alt disiplinlerindeki eğitim, araştırma ve uygulama hizmet-

lerinin kaliteli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, spor/rekreasyon ile
ilgili konularda, iç ve dış tüm paydaşlarla iş birliği yapmak.

f) Spor bilimleri ile ilgili tüm hizmetlerin verimliliğini ve niteliğini artırmak.
g) Spor bilimleri ile ilişkili araştırma ve uygulamaların güncel bilimsel yaklaşımlar ışı-

ğında, Merkezin imkanları dahilinde en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma ko-
şullarını hazırlamak.

ğ) Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern spor bilimleri eğitim, uy-
gulama ve araştırma merkezleri işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak
ve spor bilimlerinin alt disiplinlerinde ulaşılabilir ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak.

h) Spor bilimleri alanında, beden eğitimi ve spor pedagojisi, egzersiz ve spor fizyolojisi,
fiziksel aktivite, spor ve sağlık, hareket ve antrenman, spor biyomekaniği ve motor kontrol,
rekreasyon, sporda sosyal alanlar, spor yönetimi, egzersiz metabolizması ve beslenme ile ilgili
ülkemizde karşılaşılan sorunlara yönelik araştırma yapmak isteyenlere kaynak sağlamak.
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ı) Her yaş grubunda profesyonel ve amatör sporcuların sportif performans gelişimlerine
yönelik olarak danışmanlık yapmak.

i) Her yaş grubunu içine alan sağlıklı yaşam ve beslenme için aktiviteler düzenlemek
ve önermek.

j) Özel gruplar ve engellilere yönelik sosyal ve sportif rehabilitasyon programları ge-
liştirmek, engelli ve özel grupları çalıştırmak ve bu amaçlar doğrultusunda ekipman ve malze-
me desteği sağlamak, spor tesislerini engellilerin de kullanabileceği şekilde tasarlamak ve bu
kişilerin ulaşımlarını planlamak.

k) Yaralanmış sporculara spora dönüş dönemlerinde destek olmak; bölge spor adamları
ve sporcularına egzersiz ve spor bilimi ile ilgili eğitim vermek.

l) İhtiyaç duyulan yerlerde Merkezin amaçları kapsamındaki konularla ilgili danışman-
lık hizmeti vermek, araştırmalar yapmak ve araştırmalara destek sağlamak yoluyla yeni uygu-
lama modelleri ortaya koymak.

m) Araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilere önerileri konusunda uz-
man öğretim üyeleriyle görüşebilecekleri ve uygulamaya geçebilecekleri bilimsel araştırma
zeminini hazırlamak.

n) Spor ile ilgili araştırma grubunu ve diğer alanlarla ilgili bilimsel araştırma gruplarını
kurmak; bu gruplara, araştırmalarını sürdürürken ve tamamladıktan sonra çalışabilecekleri bi-
limsel ortamı sunmak.

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

lunur:
a) Spora katılım ve halk sağlığı ilişkisi içerisinde halk sağlığını olumsuz etkileyen ne-

denlere yönelik araştırmalar yapmak.
b) Spor yapan bir toplumun geliştirilmesini sağlamak amacı ile iç ve dış paydaşlar ile

iş birliği yapmak.
c) Toplumun spora katılım, spor-sağlık ilişkisi konularında bilgilendirilmesi ve eğitil-

mesi amacıyla; kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organ-
larında programlar; kurs, seminer, konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ç) Üniversite öğrencilerinin spor yapma alışkanlığı kazanmaları, öğrencilerin spor bi-
limlerinin farklı alanları hakkında bilinçlenmeleri ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını
sağlamak ve bu amaçlar doğrultusunda eğitsel faaliyetlerde bulunmak, spor bilimleri alanla-
rında çalışmak isteyenleri desteklemek.

d) Spor bilimleri alanlarında hizmet almak üzere başvuran bireylere, iç ve dış paydaşlara
çağdaş, bilimsel ve güvenilir bir şekilde talep edilen hizmeti sunmak.

e) Spor bilimleri alanında istihdam edilecek personeli yetiştiren fakülte ve diğer eği-
tim-öğretim birimleri için spor bilimleri araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin altyapıyı
hazırlamak ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak.

f) Spor bilimleri alanlarındaki tüm faaliyetlerin (eğitim, araştırma, uygulama) Türki-
ye’deki kalitesinin korunması ve geliştirilmesi için iç ve dış paydaşlarla iş birliği içinde çalış-
mak.

g) Ulusal ve uluslararası iç ve dış paydaşlarıyla Merkezin amaçları doğrultusunda pro-
jeler hazırlamak, eğitim vermek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri sunmak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında Rektörün ve Merkezin yönetim organlarının
kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
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h) Üniversite bünyesinde sporla ilgili branşlarda eğitim gören öğrencilerin uygulama
alanındaki bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olmak, spor bilimleri alanında araştır-
malar yapmak, lisans ve lisansüstü programlara ve araştırmalara bilimsel kaynak, katkı ve des-
tek sağlamak.

ı) Profesyonel ve amatör sporculara yönelik beslenme, sağlıklı yaşam, antrenman prog-
ramları düzenlemek ve uygulamak; tüm spor branşları ile ilgili federasyonlarla iş birliği yap-
mak, bu branşlarla ilgili yaz kış spor okulları, sertifika programları, akreditasyon, kurslar ve
benzeri faaliyetler düzenlemek, bu branşlarla ilgili olarak spor bölümü öğrencilerine staj imkanı
sağlamak; çocuk, genç ve yetişkinlere spor eğitimi vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

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

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanında çalışmaları bulunan Üniversite öğ-
retim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Mü-
dür yeniden görevlendirilebilir veya Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü, görev süresi
bitiminden önce görevden alabilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki öğretim elemanını müdür
yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcıları
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya görev süresi bitiminden önce aynı usulle görevden
alınabilir.

(3) Müdür yardımcıları, görevlendirildikleri konularda Merkez hizmetlerinin yürütül-
mesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(4) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Göreve vekâletin altı aydan fazla olması durumunda yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetilmesinden
Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri
almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

b) Merkeze bağlı akademik, idari ve teknik personelin yönetim, koordinasyon, denetim
ve genel gözetimini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmak.

c) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemele-
rini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Her yılın ocak ayının ikinci haftasının son iş günü Merkezin gerekçeli bütçe-ödenek
ve personel ihtiyaçlarına ilişkin önerisini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Ku-
ruluna sunmak.

d) Merkez için bir arşiv kurmak.
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e) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımının
gerçekleştirilmesi ile cihaz ve diğer demirbaş malzemeleri temin ve bakım-onarım ihtiyacının,
bina bakım-onarım ihtiyacının tespitini sağlamak ve bu ihtiyaçların zamanında temin edilmesi
için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.

f) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat çerçe-
vesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılmasına yönelik görevleri yerine
getirmek ve kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

g) Merkez ile ilişkili dekanlık, bölüm başkanlığı ve anabilim dalı başkanlıklarının Mer-
kezin hizmetlerine ilişkin talep ve faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkez bünyesindeki birimlerin verimli çalışmasını sağlamak; çalışma kurul ve ko-
misyonlarının verimli çalışması için olanak sağlamak.

h) Her yılın aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği
üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işle-
yişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük
onayına sunmak.

ı) Gerekli durumlarda koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim
Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak.

i) Gerekli durumlarda koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu
bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek.

j) 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.

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

l) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin Rektör tarafından verilen diğer görevleri yap-
mak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve
Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç öğretim elemanından olu-
şur. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyesi yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitme-
den ayrılan üyenin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine, üye-
lerin salt çoğunluğuyla toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, eşitlik halinde
Müdürün oyu belirleyicidir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste iki kez veya bir yılda toplam
üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ve Rek-
törün onayı ile sona erdirilir.

(3) Yönetim Kurulunun raportörlüğü, Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcılarından
birisi tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez bünyesinde eğitim, araştırma, uygulama faaliyetleri ile verilen tüm hizmet-

lerin yürütülmesi için gerekli kararları almak.
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b) Müdürlükçe hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve
gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

c) Merkezin daha iyi hizmet verebilmesi için yönetim esaslarını, ilgili birimlerle iş bir-
liği içinde hazırlamak.

ç) Merkezin mali kaynaklarını inceleyerek bütçe teklifi hakkında Rektörlüğe sunulmak
üzere görüş hazırlamak.

d) Gerekli durumlarda Müdür tarafından sunulan koordinasyon/çalışma gruplarının
oluşturulmasına yönelik önerileri, görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev
süresinin ne kadar olacağına ilişkin hususları karara bağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve iç/dış paydaşlar arasında Merkezin amaç-
ları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesine yönelik
Rektöre sunulacak önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konuyla ilgili Üniversitede görevli öğretim ele-

manları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek spor bilimleri alanında çalışan
kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen on üye-
den oluşur. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder, müdür yardımcıları da kurulun doğal
üyesidir. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak
için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır.
(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı

sağlamak ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Koordinasyon/çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak koordinasyon ve/veya çalışma grupları oluşturula-
bilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve gö-
rev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

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

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile

diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                   3 Ocak 2021 – Sayı : 31353



Atılım Üniversitesinden:
ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EREZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2009 tarihli ve 27445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım
Üniversitesi Elektro-Erezyon ile İşleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-
meliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/3/2010 tarihli ve 27538 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım
Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKILLI SİSTEMLER UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/1/2020 tarihli ve 31020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görev-
lendirilir. Süresi biten Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevi bitmeden
de Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere en az ikisi Üniversitenin farklı fakül-
telerinde görev yapan en fazla üç öğretim üyesi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün
görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/1/2020 31020
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ NÖROTEKNOLOJİ EĞİTİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nörotek-

noloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nöroteknoloji Eği-

tim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nöroteknoloji Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme alanında araştırma, inceleme, ölçüm, iz-

leme çalışmaları yapmak, yeni yöntemler geliştirmek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.

b) Nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme alanında, Üniversite, sektör ve diğer

araştırma kurumlarının iş birliği yapmasını sağlamak, elde edilen bilimsel sonuçların üretim

sektörüne aktarılmasına katkıda bulunmak.
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c) Nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme alanında araştırmalar yapan disiplinlerde

yapılan çalışmaları desteklemek ve bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasına katkı

sağlayacak bir platform oluşturmak.

ç) Nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme konusunda ürüne yönelik çalışmalar ya-

parak Türkiye’nin uluslararası alandaki bilimsel ve ticari rekabet gücüne katkıda bulunmak.

d) Nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme alanında çalışma yapmak isteyen araş-

tırmacılara, araştırma imkanları sunmak ve bu konuda ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman ihtiya-

cını karşılamak üzere düzenlenen lisansüstü eğitim programlarına katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve

üretimine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek, nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme

alanında ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak ve teknoloji geliştirmek, yapılan araştır-

maları teşvik etmek, desteklemek; çalıştaylar, seminerler, konferanslar ve sempozyumlar dü-

zenlemek, bu alanlardaki sorunları ve hedefleri incelemek, ilgili kuruluşlara önerilerde bulun-

mak.

b) Nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme alanında eğitim ile ilgili program yap-

mak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, sertifika programları

düzenlemek, eğitim faaliyetlerini yürütmek, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, ilgili kurum

ve kuruluşlara önerilerde bulunmak.

c) Kamu kurumlarını ve özel sektörü bilgilendirmek, bilimsel görüş vermek ve rapor

hazırlamak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal iş-

leme teknolojileri konusunda araştırma, danışmanlık, tasarım, üretim, bakım, onarım ve benzeri

hizmetler sunmak ve gerçekleştirmek.

d) Nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme sanayi sektöründe, üniversitelerde, diğer

araştırma kurumlarında ve Merkezde çalışan araştırmacı ve teknik personeli eğitmek, kurs ve

benzeri eğitim programları düzenlemek.

e) Merkez, kamu kurumları ve ilgili sektör iş birliği ile, gelişen teknoloji ve Türkiye’nin

ilgili alandaki ihtiyacını karşılayabilecek, hedef ürün odaklı proje değerlendirme-geliştirme

çalışmalarını yürütmek.

f) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda yaz-kış okulu, kurs, seminer, sempoz-

yum, kongre, konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, gerekirse katılım belgesi vermek,

fuar düzenlemek veya bu tür etkinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
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a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal teknolojiler geliştirmesi

konusunda tecrübeye sahip, Üniversitenin profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından, Rektör

tarafından dört yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı yöntemle tekrar görev-

lendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki üyeyi müdür yardımcısı olarak gö-

revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarından biri, Müdürün görevi

başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresi bitince müdür

yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi

başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak, kamu kuru-

luşları ya da özel kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve Merkez ile ilgili eğitim-araş-

tırma programlarını düzenlemek.

c) Merkezde görev yapacak araştırmacı üyelerin ve diğer personelin seçimi, görevlen-

dirilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağ-

lamak.

ç) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülüp

yürütülmediğini denetlemek.

d) Merkezde yürütülen projelerin planlanan amaca ve planlanan sürelere uygun biçimde

gerçekleşmesini sağlamak.

e) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak

yapılacak eğitim ve araştırma çalışmalarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sun-

mak.

f) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekre-

taryasını ve Müdürünün gözetim ve denetimi altında Merkezin işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında

ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında,

koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin

düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanma-

sında Müdüre yardımcı olmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili

çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından

görevlendirilen en az beş, en çok yedi üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye yeniden gö-

revlendirilebilir.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-

dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle

yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev

süresi tamamlanana kadardır.

(4) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu

görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı veya bir Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(5) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda en

az bir defa toplanır ve oyçokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün daveti üzerine olağan ve olağanüstü toplanmak.

b) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendir-

mek.

ç) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla alt birimler oluşturmak.

d) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı ku-

ruluşlarla yapılacak iş birliğinin esaslarını tespit etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında araştırma ve uygu-

lamaları ile birikime sahip öğretim üyeleri, istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili

kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından olmak üzere Müdür tara-

fından önerilen ve Rektör tarafından bir yıllığına görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur.

Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, gerekli durumlarda, Rektör veya Rektörün görevlendirdiği Rektör

Yardımcısı başkanlığında salt çoğunluk aranmadan toplanır. Danışma Kurulunun kararları tav-

siye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri,

sektör iş birlikleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.
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c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları, sektör iş birliklerini değerlendirmek.

ç) Merkezin faaliyet alanı kapsamında üretim sektörünün ihtiyaçlarını tartışmak ve yeni

proje önerilerinde bulunmak.

d) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda

görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler sunmak.

e) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yap-

mak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma programı

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma programı, her takvim yılı için Müdür tarafından

hazırlanıp Yönetim Kuruluna sunulur. Çalışma programında; ilgili yıl içinde yapılacak faali-

yetlerin konuları, amaç ve hedefleri ile yapılacak çalışmaların nitelikleri, türleri ve ağırlıkları

sınıflandırılır. Merkez çalışmaları bu programa uygun olarak yürütülür.

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler

MADDE 16 – (1) Müdür, Rektörün onayı ile Üniversite dışındaki kuruluşlarca destek-

lenen projelere ilişkin protokolleri imzalamaya yetkilidir.

Demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü

teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 19 – (1) Merkezde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler

hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 
Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11332 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
LAŞHİNG HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/745125 
1- İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0216 348 80 20/4707-4191 FAX: 345 17 05 
c) Elektronik Posta Adresi   : alizengin@tcdd.gov.tr  
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : Gemiye Yükleyecek veya Gemiden Boşaltılacak 

Konteynerlerin Emniyet Kilit ve Pabuçlarının 
Sökülmesi ve Takılması ile Gemideki İstifinin 
Sağlamlaştırılması Hizmetleri İşi 3 yıllık 
(Tahmini) 

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Alım Komisyonu Başkanlığına 28/01/2021 PERŞEMBE günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü Mal ve 
Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü ALIM-SATIM 
BÜROSUNDAN KDV Dahil 300 TL bedelle temin edilebilir. 

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 11337/1-1 
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SANTRİFÜJ SÜZGEÇLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
İhale kayıt no: 2020/756221 
1-İdarenin  
a) adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/Ankara 
b) telefon ve faks numarası : Tel.: (0312) 458 55 00 – 458 57 73 

 Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01 
c) elektronik posta adresi : - 
2-İhale konusu malın  
a) adı, niteliği, türü ve miktarı : 100 takım K1100 Son Şeker Santrifüj Süzgeci (Süzme 

Yüzeyi:%6,5) ve 100 takım K110000 Orta Şeker 
Santrifüj Süzgeci (Süzme Yüzeyi: %9-10) olmak üzere, 2 
kalemde toplam 200 takım Santrifüj Süzgeci alımı. 

b) teslim yeri : Yurtdışı teslim tekliflerde CPT Ankara, yurtiçi teslim 
tekliflerde Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı 
Etimesgut/Ankara. 

3-İhalenin  
a) yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 3’ncü 

kat Toplantı Salonu 
b) son teklif verme (ihale) 
tarihi ve saati 

: 25 Ocak 2021 Pazartesi günü, saat 14:00 

4- İhale, ihale dokümanlarında belirtilen katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı 
isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5- İhale dokümanı; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 
14 Yenişehir/ Ankara adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

6- Teklifler 25.01.2021 Pazartesi günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No:14 
(06100) Yenişehir / ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki 
gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7- İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Teklifler, Türk Lirası (TL) 
yanında, Amerikan Doları (USD) veya Avrupa Para Birimi (EURO) cinsinden de 
düzenlenebilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu 
kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 11325/1-1 
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TURİSTİK TESİS İNŞAATININ YAPILMASI, TAPUYA 25 YIL SÜRE İLE SINIRLI 

AYNİ HAK TESİSİ (DAİMİ VE MÜSTAKİL ÜST HAKKI TESİSİ) TESCİL EDİLMESİ, 

SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNDA TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ MÜŞTEMİLATI İLE 

BİRLİKTE İDAREYE BEDELSİZ DEVREDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1- İhalenin Konusu :  

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Orhaniye Mahallesi 

sınırları içerisinde Boztepe mevkiinde bulunan 2672 ada 7 – 8 numaralı parseller üzerine isabet 

eden toplam 6.430,75 m² yüzölçümlü kısım üzerine yapılacak Turistik Tesisin, Avan projesine 

uygun olarak hazırlanacak ve İdare tarafından uygun bulunan Uygulama Projeleri (mimari, statik, 

elektrik, mekanik ve peyzaj uygulama projeleri) ve mahal listesi doğrultusunda Kiracı tarafından 

inşaatının yapılması, tapuya 25 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi (daimi ve müstakil üst hakkı 

tesisi) tescil edilmesi, sözleşme süresi sonunda taşınmazın üzerindeki müştemilatı ile birlikte 

İdareye bedelsiz devredilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince 

Kapalı Teklif usulü ile 25 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı : 

2.1. İdarenin Adı : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

2.2. İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 

2.3. İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ORDU 

2.4. İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18  

2.5. İhalenin Yapılacağı yer : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı 

Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/1 

Altınordu/ORDU) 

2.6. İhale Tarihi ve Saati : 20/01/2021 Çarşamba günü Saat : 14:00 

2.7. İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi 

gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü. 

3.Tahmini Bedel Ve Geçici Teminat : 

İhale konusu Turistik Tesis İşletmeciliğinin yıllık muhammen kira bedeli K.D.V. hariç 

325.000,00 TL olup, 25 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 8.125.000,00 TL’dir. Geçici 

teminat miktarı ise 25 yıllık kira bedelinin %3’ü olan 243.750,00 TL'dir. 

4.Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı : 

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube 

Müdürlüğünden, 500,00 TL bedelle satın alınacaktır. 

5.İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler;  

A) Gerçek Kişiler: 

1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.  

2. Nüfus Kayıt Örneği.  
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3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresi, 

4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi 

5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 

6. Ordu il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve 

Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge.  

7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 

Beyannamesi. 1- 2- 3- 4-7- 8- 10- 12- 13- 14- 16- 17. maddelerindeki istenilen belgeler her bir 

ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )  

8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 

10. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu 

yoktur belgesi.” 

11. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 25 yıllık tahmini kira 

bedelinin asgari % 75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük 

teyit yazılı.) 

12. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından 

alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

13. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

14. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, 

15. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1) 

16. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekaleten katılacak olan vekilinin sabıkasız 

olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli 

suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye 

katılamazlar.  

B) Tüzel Kişiler: 

1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile elektronik posta adresi, 

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.  

3. Ordu il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.  

4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 
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5. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 

Beyannamesi. (1- 2- 5- 6- 8- 9-12-13-15-16. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak 

tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )  

6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.  

7. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 

8. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu 

yoktur belgesi.” 

9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 

güncel tasdikli örneği . 

10. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 25 yıllık tahmini kira 

bedelinin asgari % 75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük 

teyit yazılı.)  

11. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından 

alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

12. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

13. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,  

14. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1) 

15. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile 

vekaleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı 

yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar 

dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)  

6.Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği : 

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek 

ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir 

Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube 

Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 19/01/2021 tarihinde saat 17:00’a kadar teslim 

etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen 

belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilemez. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 11037/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Dünya Uygur Kurultayı Vakfı.  
VAKFEDENLER: Abdureşit Abdulhamit, Erkin Ekrem, Erkin Emet, Abdulcelil Turan, 

Dilşat Barışçı, Mehmet Ali Hafız, Erkin Berdaş. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.12.2020 tarihinde kesinleşen 27.10.2020 
tarihli ve E:2020/177 K:2020/173 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistan kökenliler arasında Uygur dili ve 
kültürünün muhafazası dahil olmak üzere dayanışma ve yardımlaşma duygularını geliştirici 
bilgilendirme ve iletişim faaliyetlerinde bulunmak... ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 
gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 13.000 ABD Doları  
YÖNETİM KURULU: Abdureşit Abdulhamit, Abdulcelil Turan, Mehmet Ali Hafız. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Doğu Türkistan kökenlilere yardım amacıyla kurulan 
uygun bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 11236/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Avrasya Kalkınma ve İşbirliği Vakfının dağılmasına ilişkin Ankara 25. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 24/12/2020 tarihinde kesinleşen 21/10/2020 tarih ve E:2019/907, K:2020/533 
sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  
 11213/1-1 

—— • —— 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 

Kurulundan:  
Aziz SİVASLIOĞLU tarafından yazılan, Serkan AVCI tarafından resimlenen, Türev 

Yayınları tarafından basımı yapılan “BEN DE OKUYORUM ÖYKÜ DİZİSİ 3 –BÜYÜLÜ 
GÖKKUŞAĞI’’ isimli kitabın Kurulumuzca re’sen incelenmesi neticesinde; kitabın içerisinde yer 
alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır 
tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı 
Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
 11126/1-1 
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Kırıkkale İli Bahşılı Belediye Başkanlığından. 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama 
yoluyla memur alınacaktır. 

 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Hizmet 
Sınıfı 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

KPSS 
Puanı 

1 Mühendis T.H. 8 1 

*Mühendislik Fakültelerinin Makine 
Mühendisliği Bölümünden Mezun Olmak. 
*En az “D” seviyesinde İngilizce bilmek. 
* Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar 
İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya 
mezun olduğu okulda bilgisayar dersi 
gördüğünü belgelemek 
*En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. 

Kadın/Erkek P3 En az 70 
puan 

2 Memur G.İ.H 8 1 

*Lisans düzeyinde eğitim veren işletme 
fakültelerin “İşletme” bölümünden mezun 
olmak. 
*Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar 
İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya 
mezun olduğu okulda bilgisayar dersi 
gördüğünü belgelemek. 
*En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

Kadın/Erkek P3 En az 55 
puan 

3 Memur G.İ.H 11 1 

*Lisans düzeyinde eğitim veren fakülte mezunu 
olmak 
* Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar 
İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya 
mezun olduğu okulda bilgisayar dersi 
gördüğünü belgelemek. 
*En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

Kadın/Erkek P3 En az 55 
puan 

4 Hizmetli Y.H. 13 1 *Lise ve dengi okul mezunu olmak 
* En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.  P94 En az 70 

puan 
 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR : Bahşılı Belediye Başkanlığının boş memur kadroları için 

yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için 

başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

1. Türk 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 karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 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 mahkûm olmamak. 
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4. Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak, 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 
a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) 13 / 10/ 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en 
az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

c) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

d) Mühendislik kadrosu için; ÖSYM’ nin YDS İngilizce sınavından en az “ D” 
seviyesinde İngilizce bildiğini belgelemek,  

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Sınava girmek isteyen adaylar, www.bahsili.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri 

BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 
a) Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilecek 

sureti, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.) 

c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir). 

ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı. 
d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı. 
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı. 
f ) 2 adet biyometrik fotoğraf. (1 adedi forma yapıştırılacak) 
 g) İlan edilen kadrolar için istenen sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla 

belediyemizce tasdik edilebilecek sureti.  
ğ) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu 

okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya aslı 
ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilecek sureti.  

h) YDS İngilizce sınavı Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar 
çıktısı. 

ı) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. 
i) Başvuru formu.  
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 10/02/2021 tarihinden 

12/02/2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (10:00-12:30 / 13:00-16:00) 
müracaatlarını yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini: 
• Elektronik ortamda, Belediyemiz, posta@bahsili.bel.tr internet adresine, 
• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet 

Binası Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi no:23 Bahşılı / KIRIKKALE 
gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

• Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
Belediyemiz tarafından görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  
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• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular 
dikkate alınmayacaktır 

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU  
KABUL EDİLENLERİN İLANI 
1. Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır. 

2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, 

3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 19/02/2021 tarihinde 
belediyemiz web sayfası www.bahsili.bel.tradresinden ve Belediye İlan panosundan ilan 
edilecektir.  

4. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" 
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen 
adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
• Sözlü sınav; Bahşılı Belediyesi hizmet binasında 22/02/2021 tarihinde saat 09:00’ dan 

itibaren yapılacaktır.  
• Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 
• Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarih ve saatinde sınava 

katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve 
sınava katılamayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır. 

Sözlü sınav; 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat ile Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve 

yeteneğin ölçülmesi konularını kapsar. 
7.SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ 
 Sınavında değerlendirme;  
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15'er puan, kadro 
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere 
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince 
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı 
puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması 
alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.  

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır.  

İlan Olunur. 11217/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Atılım Üniversitesi Elektro-Erezyon ile İşleme Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Atılım Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nöroteknoloji Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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