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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/1/2017 tarihli ve 29948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma

Onyedi Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

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

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

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Birim: Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ve işletmeye bağlı olarak faaliyet gös-

teren her bir iktisadi işletmeyi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer

alan “Rektörün” ibaresi “Üniversite Yönetim Kurulunun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

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

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-
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luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

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

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

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

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

yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-

lirler. ”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

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

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

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER

SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Döner

Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine

ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve

uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/1/2017 29948
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Dayanak

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

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

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi

idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bu-

lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla

aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edi-

lecek konularda bilimsel görüş vermek, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, seminer,

konferans, sempozyum düzenlemek ve kurslar açmak.

b) Danışmanlık, plan, deney, model deneyleri, bilgi işlem organizasyonu, iş değerlen-

dirilmesi, analiz, ölçme, muayene, teknik kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluğun tet-

kiki, teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporları düzenle-

mek.

c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet

üretmek, satış merkezleri açmak, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla

pazarlamak ve satmak.

ç) Teknik, kültür, sanat, tarım ve sağlık ile diğer bilimsel konularda araştırma, tetkik

ve uygulama hizmetleri yapmak, bu araştırma ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla seminer,

kurs, konferans, çevre kampları ve incelemeleri düzenlemek ve alınacak bilimsel sonuçların

uygulamasını yapmak.
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d) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü baskı ve yayım hizmetlerini yerine getirmek.

e) Kimyasal, biyolojik ve benzeri tahlil ve tetkikler yapmak ve bunlarla ilgili araştırma

ve uygulamaları yürütmek.

Yönetim organları

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

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

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

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

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

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

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

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

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

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

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

yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-

lirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

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

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

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

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik

Şeyh Edebali Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKCİĞER VE PLEVRA KANSERLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-
meliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen Üniversite
öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye dahil olmak üzere toplam
beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya is-
tekleri hâlinde diğer üniversitelerin öğretim üyeleri ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluş-
lardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen on
üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/2021 tarihli ve 31360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasa-
ray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci mad-
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başarı notları, öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı, öğrenci-
lerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve
bunların katsayı değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayısı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/7/2012 28363
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a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi

başarmış; (F) notu alan öğrenci başaramamış sayılır.

b) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu

notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-

dadırlar.

c) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, yarıyıl içi çalışmalarına

bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.

ç) Laboratuvar çalışmaları, seminer, dönem projeleri gibi uygulamalı derslerde başarı

durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilebilir.

d) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi notu dik-

kate alınmaksızın, tek ders sınavında aldığı nota göre belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/1/2013 tarihli ve 28530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-

versitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fık-

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Merkez Müdürü Merkezin çalışma alanı ile ilgili sadece Tıp Fakültesinde çalışan

ve mesai dışında mesleğini serbest olarak icra etmeyen öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/1/2021 31360

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/1/2013 28530

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/9/2014 29134
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İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ARGUVAN MÜZİK KÜLTÜRÜ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi Arguvan Müzik Kültürü

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Arguvan Müzik Kültürü Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ARMAM): İnönü Üniversitesi Arguvan Müzik Kültürü Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Arguvan müzik kültürünün oluşmasında etkili olan türküleri ve deyişleri, özüne ve

otantik yapısına uygun, bilimsel yöntemlerle derleyip koruyarak, gelecek kuşaklara kaynak

olarak aktarmak.

b) Arguvan türkü kültürünü oluşturan temel etken ve etmenleri araştırmak, eserlerin

kaybolmaması için bu kültürü bilimsel anlamda desteklemek, ulusal ve uluslararası alanlarda

tanıtmak.

c) Akademisyenlerin, lisans ve lisansüstü öğrencilerin saha eğitimi faaliyetleri, gezi

programları ve araştırma faaliyetlerini organize etmek.

ç) Arguvan yöresine ait türkü kültürünü akademik düzeyde araştırmak ve bu konuda

eserler vermek, sosyo-kültürel yapıları yerinde incelemek.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içindeki ve yurt dışındaki Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği

yapmak.
b) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda, festival, konferans, panel, seminer,

sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak.
c) Yerel ve ulusal kitle iletişim araçlarında Arguvan türküleri ile ilgili programlar dü-

zenlemesine katkıda bulunmak ve danışmanlık hizmeti vermek.
ç) Arguvan ve civarı türküleri ve kültürü ile ilgili bülten, dergi, kitap gibi süreli yayın

etkinlikleri yapmak.
d) Arguvan yöresinin müzik kültürü ile ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler yapmak veya

yapılan projelere ortak olmak.
e) Arguvan müzik kültürüne dair işitsel, görsel, etnografik materyal toplamak, arşivle-

mek, notalamak ve müzik repertuarını tarz, fonetik ve teknik olarak aslına uygun olarak icra
edilmesini sağlamak.

f) Ülkemizdeki diğer yörelere ait türkü kültürü ile benzer başkaca kültürlerin araştır-
masını yapmak, Arguvan yöresiyle ortak yönlerini ve farklılıklarını tespit etmek.

g) 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Arguvan müzik kültürü ile ilgili çalışmalarıyla temayüz etmiş

öğretim elemanları ile eğitim, sosyoloji, halk edebiyatı, konservatuar, güzel sanatlar ve sosyal
bilimler alanında görev yapan ve Merkezin faaliyet alanlarında Merkezin amaçlarına uygun
çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıllık bir süre için gö-
revlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sından en az bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri, müdür
yardımcılarının bulunmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür tara-
fından önerilen biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.
c) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve

benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektöre sunmak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantılara başkanlık etmek ve alınan

kararları uygulamak.
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak.
e) 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Müdür dâhil beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim

Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün önereceği, Ar-

guvan ve civarı türküleri ile ilgili çalışmalarıyla temayüz etmiş öğretim elemanları ile eğitim,

sosyoloji, halk edebiyatı, konservatuar, güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanında görev yapan

ve Merkezin faaliyet alanlarında Merkezin amacına uygun çalışmaları bulunan öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolmadan ayrılanların ya da

altı aydan uzun süre Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak

üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu ayda bir kere, ayrıca Müdür tarafından gerek

duyulan durumlarda salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği du-

rumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel ve kültürel çalışma gruplarını kurmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri ile eğitim programlarını planlamak ve değerlendir-

mek.

d) Çeşitli kişi ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.

e) Arguvan ve civarı türkü kültürüne üstün hizmet vermiş kimselere ilgili mevzuat kap-

samında ödüller vererek bu alandaki çalışmaları ve çalışanları özendirmek.

f) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yetkisi çerçevesinde kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Merkezin gözetimi ile görevlendireceği rektör yardımcısına veya Müdüre dev-

redebilir.

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

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

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

kümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

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

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2016 tarihli ve 29801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskenderun

Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

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

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

yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-

lirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

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

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

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
İskenderun Teknik Üniversitesinden:

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2017 tarihli ve 30163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskende-

run Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ilgili mevzuat kapsamında hayat boyu öğrenme

kavramını önceleyerek; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere kişisel, kurumsal, toplumsal ve

endüstriyel olarak ihtiyaç duyulan her türlü eğitim, kurs, sertifika programı, seminer, çalıştay,

konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve aynı çerçevede yetkilendirildiği sınavları ger-

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/8/2016 29801

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/10/2020 31264
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çekleştirmek ve belgelendirmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde özel

sektör ve kamu kuruluşları ile iş birliğinin gelişmesini sağlamaktır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendi  aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yüz yüze, bilgi ve iletişim teknolojilerini kul-

lanarak, kursiyer ve eğiticinin eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan karşılıklı etkileşimine dayalı
olarak veya uzaktan eğitim şeklinde (çevrimiçi/çevrimdışı) veya karma yöntemler ile; kurs,
eğitim ve sertifika programları düzenlemek.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ SPOR, EGZERSİZ, FİZİKSEL AKTİVİTE

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Spor, Egzersiz,
Fiziksel Aktivite Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Spor, Egzersiz, Fiziksel
Aktivite Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına ve 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 bendine ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Spor, Egzersiz, Fiziksel Aktivite Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/8/2017 30163

15 Mart 2021 – Sayı : 31424                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



e) YL: Yüksek Lisansı,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyetler alanları şunlardır:
a) Üniversitenin Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan; Spor

Bilimleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim bölümü, Mühendislik
Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği, Sağlık Hizmetleri MYO Yaşlı Bakım Programı, Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora ve Tezli YL Programı, Spor Bilim-
leri Tezli YL programı, Biyomedikal Bilimler ve Mühendisliği Tezli YL ve Doktora program-
ları, Sağlık Fiziği YL programı ve ilgili alanlarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim
ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak.

b) Toplum sağlığını korumak üzere sağlıklı yaşam konusunda insanları bilgilendirmek,
olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamak, hareket ve egzersizin bireysel yaşamın parçası
haline gelmesini sağlamaya yönelik projeler üretmek ve uygulamak.

c) Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına araş-
tırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.

ç) Özel gereksinimli ve gereksinimi olmayan bireylere yönelik fiziksel aktivite ve eg-
zersiz programları hazırlamak ve uygulamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve ulus-
lararası alanda, resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak projeler üretmek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyet alanına giren konularda konferans,
sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, kitap, dergi, broşür yayımlamak,
yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

f) Sportif branşlara yönelik fiziksel uygunluk (performans analizi ve sağlık boyutların-
da) tarama çalışmaları yapmak.

g) Araştırma verilerine yönelik istatistiksel analizler yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde gö-

revli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi
biten Müdür tekrar görevlendirilebilir veya aynı usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışma-
larında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi Müdür
Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün
kendisine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine Müdür Yar-
dımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kuruluna üye görevlendirilmesi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.

d) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

e) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek.

g) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu

Yönetim Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve per-

sonelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve

bu Yönetmelik hükümlerine göre sürdürmesini sağlamak.

h) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-

mak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

ı) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

i) İlgili mevzuat ve Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür tarafından önerilen Üniversitenin

ilgili anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından gö-

revlendirilen dört öğretim üyesi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyele-

rinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin

herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlen-

dirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine gerektiğinde üye tam sayısının salt ço-

ğunluğu ile toplanır ve alınacak kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-

lışma programını düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet konularında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için

gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak

ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla

ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazır-

lamak.
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e) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konuların-

daki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya is-

tekleri halinde Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan

kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az dört, en

çok altı kişiden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin

görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bit-

meden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görev-

lendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda bir kez olağan toplanır. Rektör katıldığında, Danışma Kurulu

toplantılarının doğal başkanıdır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağan-

üstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu, yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalış-

malar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve öne-

rilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İnceleme birimleri ve çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları kapsamında, Merkezde Mü-

dürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile araştırma, inceleme, planlama, danışmanlık,

eğitim ve yayın konularında görev yapmak üzere inceleme birimleri veya çalışma grupları ku-

rulur.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkiyi kısmen

veya tamamen Müdüre devredilebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

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

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Marmara Üniversitesinden:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (MARMARA TÖMER): Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkçe öğretimi  alanlarına yönelik araştırmalar yapmak.
b) Türkçe öğretimi alanında, disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek ve

çalışma alanları açmak.
c) Türkçe öğretimi alanında, ulusal ve uluslararası alanda farkındalık, bilinç ve bilgi

düzeyini geliştirmek, bu konulardaki araştırmacılar ile ilgi duyanların bilgi ve beceri kazan-
malarına katkı sağlamak.

ç) İlgili mevzuat çerçevesinde, Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları
ve uluslararası kuruluşlar ile Türkçe öğretimi  alanında işbirliğini geliştirmesine katkıda bu-
lunmak.

d) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, yurt dışındaki Türklere ve diğer isteklilere
Türkçeyi öğretmek.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve
yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için
kurslar, sertifika programları açmak, staj imkanı sunmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı
rehber yayınlar hazırlamak.
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f) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller ara-
sında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları ge-
liştirmek.

g) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına kısa süreli Türkçe kursları düzenlemek.
ğ) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniver-

siteler ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.
h) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyen-

lere Türkçe öğretmek.
ı) Türk dili ve kültürünü dünyaya tanıtmak, kültürler arası iletişime katkıda bulunmak.
i) Avrupa dil pasaportuna uygun olarak sertifika ve diploma vermek.
j) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek.
k) Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine hizmet edecek her türden bilimsel çalışma

ve toplantıları (kongre - sempozyum - çalıştay - fuar ve benzeri) yurt içinde ya da yurt dışında
düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak veya yapılan bu faaliyetlere katılmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeylerde Türkçe öğretimi  alanı ile ilgili çeşitli konularda

araştırmalar üretmek.
b) Türkçe öğretimi alanında ulusal ve uluslararası ortak araştırmalar ve faaliyetlerde

bulunmak, projeler, konferans, çalıştay, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar
ile sertifika ve eğitim programları düzenlemek.

c) Türkçe öğretimi  alanlarına yönelik araştırmalarla ilgili bölümlerde verilen veya ve-
rilecek dersler ile teorik bilgi ihtiyacını karşılamak.

ç) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin
ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygu-
lama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde, Türkçe eğitimi ve öğretimi konusunda programlar ha-
zırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi ve Türk dili ve ede-
biyatı bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına dil eğitimi ve öğretimine yönelik uy-
gulama programları düzenlemek.

f) Rektör ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesi hususunda Rektöre karşı sorumlu-
dur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en çok iki
kişi, Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardım-
cıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde
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müdür yardımcılarının  görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı za-
man yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Mü-
dür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını
sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak, onaylanması halinde Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma

alanında Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt ço-
ğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel, idari plan ve programını hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri
MADDE 12 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma

alanlarında Merkez birimleri kurulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmaları Yönetim
Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür. Merkez birimlerinde görevlendirilecek her
türlü personelin görevlendirmeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör onayı ile yapılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2000 tarihli ve 24198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmelik, Selçuk Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve

uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yük-

seköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına

İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkile-

rini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna

devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yar-

dımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işlet-

me müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

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

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti

100.000,00 (Yüzbin) Türk Lirasıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

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

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

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2193 

—— • —— 
Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2194 



Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2021 – Sayı : 31424 

 

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2182 
 

—— • —— 
 

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2192 
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2114 
 

—— • —— 
 

Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2154 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) PROJESİ NAKKAŞ-
BAŞAKŞEHİR (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET 

MODELİ İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ İŞİ  
YAPIM DÖNEMİNİN MÜŞAVİRLİK HİZMETİ  

İHALE İLANI 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 
 2246/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Konya İli Karatay Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı 

gayrimenkul 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

2 - İhale 07.04.2021 Çarşamba günü saat 15:00'da Belediye Encümenince, Encümen 

toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye gireceklerin en geç 07.04.2021 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici 

teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı Kanuna göre teminat yerine 

geçen belgeler ile 5. maddede belirtilen belgeleri encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı 

İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

4 - Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde gayrimenkul satış bedeli üzerinden %10 peşin 

ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu ödenecek bedel muhammen 

bedelin altına düşemez. 

5 - Gayrimenkullerin bedeli; 

a) Satılacak gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde ilk taksit peşin geri kalanı 

peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek 

olup, satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 4/p maddesi gereği KDV’den muaftır. 

6 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler; 

A. Dış zarf 

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.) 

c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı 

yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen 

belgelerin verilmesi gerekir.) 

B. İç zarf 

a) Teklif mektubu. 

7 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir. 

8 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

S. 

N 
Mahalle Ada Parsel m2 Niteliği 

Muhammen 

Bedel TL 

Geçici Teminat 

Bedeli TL 

1 Hacıyusufmescit 33377 1 75969,49 Arsa 75.969.000,00 2.279.070,00 

2 Hacıyusufmescit 33378 1 48.423,85 Arsa 43.581.000,00 1.367.430,00 

 2231/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi  : Çalım Cad. No:27 Siteler / ANKARA 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Organize Sanayi Bölgesine ait yol, açık kanal, içmesuyu, 

atıksu, yağmursuyu ve telekom altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer  : Elmadağ / ANKARA 

c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  

d) İşin süresi  : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 36.561.250 TL 

f) Geçici Teminatı  : 1.096.837,5 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati  : 30/03/2021- Saat 10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 
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İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 

ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G) Orta  oldu u veya hissedar  bulundu u tüzel ki iliklere ili kin beyanname. 

H) Ke if bedelinin % 3’ü oran nda, dari artnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örne ine uygun olarak, Müte ebbis Heyet Ba kanl m z ad na al nacak Geçici Teminat. 

I) Son be  y lda bitirilen i lere ait taahhüt bildirimi.  

J) hale doküman n n sat n al nd na dair belge. 

K) ç Zarf. 

ekli ve içeri i idari artnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örne ine uygun 

olarak haz rlanacak kapal  zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapal  zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye kat labilme art  olarak yukar da 

istenilen bütün belgeler d  zarfa konularak olu turulacak teklif dosyas n n, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanl  Yeni Hizmet Binas  Mustafa Kemal Mah. 

Dumlup nar Bulvar  Eski ehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odas na verilebilece i 

gibi iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ula mayan teklifler dikkate al nmaz. 

steklilerce sunulacak Türkçe d ndaki belgelerin, idari artnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulmas  gerekir. 

5- steklilerin gerçek veya tüzel ki i olmas  zorunludur. Ortak Giri im (i  ortakl  veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir.  

7- hale doküman  Sanayi ve Teknoloji Bakanl  Yeni Hizmet Binas  Mustafa Kemal 

Mah. Dumlup nar Bulvar  Eski ehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odas nda veya 

Ankara Elmada  Mobilyac lar htisas Organize Sanayi Bölgesi Müte ebbis Heyet Ba kanl n n 

Çal m Cad. No:27 Siteler / ANKARA adreslerinde görülebilir veya 700 TL kar l  Sanayi ve 

Teknoloji Bakanl  Yeni Hizmet Binas  Mustafa Kemal Mah. Dumlup nar Bulvar  Eski ehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odas ndan temin edilebilir. haleye teklif verecek 

olanlar n ihale doküman n  sat n almalar  zorunludur.  

8- stekliler tekliflerini, birim fiyatlar n her biri için geçerli olmak üzere i in tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esas  üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale 

yap lan istekli ile ke if bedeline teklif edilen indirim oran n n uygulanmas  sonucu bulunan 

toplam sözle me bedeli üzerinden birim fiyat esasl  sözle me düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altm ) takvim 

günü olmal d r.  

10- KDV uygulamas , 25/10/1984 tarihli ve 3065 say l  Katma De er Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuat  uyar nca yap l r. stisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanl nca konuyla ilgili yay mlanan ikincil mevzuat do rultusunda de erlendirilir. 

11- Müte ebbis Heyetimiz, Kamu hale Kanununa tabi de ildir. 

 2158/2-  
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1 ADET ÜST DÜZEY FLORESANLI KBB AMELİYAT MİKROSKOBU ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2021/138740 1 ADET ÜST DÜZEY FLORESANLI KBB 

AMELİYAT MİKROSKOBU Alımı 

1 - İdarenin: 

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

Başkanlığı 

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

Başkanlığı Gençlik Cad. No: 12 Bornova/İZMİR 

c) Telefon : 232 311 21 66 

ç) Belgegeçer : 232 388 10 74 

d) E- posta : idari@mail.ege.edu.tr 

2 - İhale Konusu malın: 

a) Adı : 1 ADET ÜST DÜZEY FLORESANLI KBB AMELİYAT 

MİKROSKOBU Alımı 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Tıbbi Cihaz Alımları - 1 SET 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR 

d) Teslim Tarihi : 60 (Altmış) takvim günüdür. 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı İhale Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 25/03/2021 Perşembe günü - 11:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Adayın 500.000,00-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 

gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya 

yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması 

zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan 

bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakkediş gelirlerinin gösterilmesi 

zorunludur. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturaların, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur. 

(2) İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 

(3) Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden mal 

satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif 

edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 

sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı 

teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 

yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 

işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 

(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

4.3.3. Teklif edilen ürün veya parça ÜTS ye kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı 

olmalıdır. 

4.3.4. Teklif edilen ürün tedarik edecek olan yüklenici, İthalatçı veya Bayii olarak ÜTS ye 

kayıtlı olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 

4.3.5. Teklif veren firma Üretici veya Yetkili Satıcı olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 

4.3.6. İdari Şartnamede bulunmayan hususlarda teknik şartnamedeki hususlar geçerli 

olacaktır. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluşan) en düşük olanıdır. 

7 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, (Ceza ve 

İhalelerden Yasaklama hükümleri hariç) 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

 2187/1-1 
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I. KATEGORİ ATIK YAĞ SATILACAKTIR 
TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğünden: 
TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından; 09/05/2013 tarih, 28642 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan TEİAŞ Genel Müdürlüğünün İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler ile İhtiyaç 
Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme 
Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 02.04.2015 tarih 29314 sayılı Resmî Gazete ’de 
yayımlanan "Atık Yönetimi Yönetmeliği" ve 21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'' hükümlerine göre 100 Ton I. 
Kategori Atık Yağın satışı gerçekleştirilecektir. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 

Dosya numarası : 2021/1 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No: 19 Merkezefendi/ 

DENİZLİ 
b) Telefon ve faks numarası : 258 377 3144 - 258 377 7391 
c) Elektronik Posta Adresi : 21grupmd@teias.gov.tr 
2 - İhale konusu satış işinin; 
a) Malzemenin Niteliği, türü ve miktarı: 

Sıra No Adı ve Karakteristiği Miktarı Tehlikeli Atık Kodu
1 I. Kategori Atık Yağ 100 Ton 13 03 10 

b) Teslim edileceği yer : TEİAŞ 154 kV Tavas TM Tavas/DENİZLİ 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içinde ödeme yapılarak 

teslimata başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
3 - İhalenin; 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Adalet Mah. Hasan Gönüllü 

Bulvarı No: 19 Merkezefendi/DENİZLİ 
b) Tarihi ve saati : 29/03/2021 - 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

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

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

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

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

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 



15 Mart 2021 – Sayı : 31424 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

 

d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Atık yağları satın alacak firmanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığından I. kategori atık 

yağlara uygun olarak geri kazanımına ilişkin verilen lisansı şartsız olarak almış olması ve lisansın 
iş bitimi sonuna kadar geçerli olması gerekmektedir. Bu koşula uymayan lisansa sahip firmaların 
teklifi geçersiz sayılacaktır. Atık yağ geri kazanımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
lisans almış firmalar konu ile ilgili lisanslarını teklifleri ile birlikte vermek zorundadır. 

4.3.2. Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Atık Yağların 
Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 
b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı 
c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 
Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti 

sunulması zorunludur. İsteklilerin (a, b, c,) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları 
yeterlidir. İş ortaklıklarında ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak 
zorundadır. Lisansların iş bitimi sonuna kadar geçerli olması zorunludur. Tehlikeli Atık Kodları 
Lisans belgelerinde veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık 
Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan ya da Tehlikeli Atık Kodunu 
taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz TL) karşılığı 

TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Vakıflar Bankası Denizli Şubesi TR 070001500158007296830248 
IBAN nolu hesabına yatırarak satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Adalet Mahallesi 

Hasan Gönüllü Bulvarı No: 19 Merkezefendi/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan 
istekliyle teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır 

10 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 26/06/2021 tarihinden 
önce olmayacak şekilde verilmelidir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
 2153/1-1 
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MEVCUT REKLAM ÜNİTELERİNİN KALDIRILMASI VE YENİ REKLAM 
ÜNİTELERİNİN TEMİNİ, MONTAJI, BAKIM VE ONARIMI KARŞILIĞINDA  

REKLAM YERLERİ, 5 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Kars Belediye Başkanlığından: 
1- Kars Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam 

ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin 
temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında reklam yerleri 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi 
gereğince “Açık Teklif Usulü”(Arttırma) ile ihale edilerek 5 yıl süre ile kiraya verilecektir. 

2- İhaleye konu reklam ünitelerinin teknik özellikleri ihale teknik şartnamesinde 
belirtilmiş olup; 35 adet Klimalı Kapalı Otobüs Durağı yeri, 35 adet Kapalı Otobüs Durağı yeri, 
42 adet Açık Otobüs Durağı yeri, 60 adet Raket Reklam Vitrini yeri, 2 adet Megalight yeri, 80 
adet Bilboard yeri, 6 adet Totem Yeri, 10 adet CLP Silindir Kule yeri olmak üzere toplam 270 
adet Açık Hava reklam materyalinden oluşmaktadır. 

3- İhaleye çıkarılacak 270 adet Açık hava reklam ünitelerinin yerinin kiraya verilmesi 
aylık kira muhammen bedeli KDV hariç 60.000,00-TL olup geçici teminatı ise (5 yıllık 
muhammen bedelin % 3’ ü oranında) 108.000,00 TL.dir. 

4- İhale alıcısı ihalenin kesinleşmesinin kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün 
içerisinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek 5 yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanmak 
suretiyle %6 oranında kesin teminat alınacaktır ve KDV, ihale damga vergisi, karar pulu ve 
sözleşme damga vergisi bedellerini Belediyemiz veznesine yatırarak noterden tescil edilecek kira 
mukavelesi yapmak zorundadır. Her türlü vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderleri ihale 
alıcısına aittir. 

5- İhale 01/04/2021 Perşembe günü saat: 14.30’da Kars Belediye Başkanlığı, Yusufpaşa 
Mahallesi, Karadağ Caddesi, No: 19 adresindeki Hizmet binasında bulunan Belediyemiz Toplantı 
Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

6- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebileceği gibi ihaleye iştirak 
edilmesi halinde teknik şartname dahil 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğünden temin edilecektir. 

7- DOSYA İÇERİSİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU EVRAKLAR 
8- İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek dosyalarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 
A) İstekli Gerçek Kişi İse; 
a) İsteklinin T.C. Kimlik numarasını içeren tasdikli nüfus cüzdan sureti veya Nüfus 

cüzdan fotokopisi, 
b) İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı, 
c) İstekli, reklam işi yaptıklarına dair kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya 

da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

d) Noter tasdikli imza sirküsü 
e) Vekâleten katılıyor ise, noter tasdikli vekâletname ve vekalet verenin imza sirküsü ve 

katılanın imza sirküsü, 
f) Geçici teminat (5 yıllık muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedelinin ihale saatinden 

önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubunu ibraz etmesi, makbuzu veya teminat 
mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 
(Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine 
Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek 
ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) 

g) Şartname dosya bedeli olan 250.00 TL yatırdığına dair belge, 
h) 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 
B) İstekli Tüzel Kişi İse; 
a) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, reklam işi 

yaptıklarına dair ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge Ticaret Odasından veya resmi makamlardan şirket siciline kayıtlı 
ve halen faaliyette olduğuna dair belge, 
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b) Şirket adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin yetkilisi olduğuna dair noter 
onaylı vekâletname ve imza sirküsü 

c) Geçici teminat (5 yıllık muhammen bedelin % 3’ü oranında) bedelinin ihale saatinden 
önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubunu ibraz etmesi, makbuzu veya teminat 
mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 
(Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine 
Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek 
ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) 

d) İhale şartname dosya bedeli olan 250.00TLyatırdığına dair belge. 
e) 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 
C) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (7-A) ve (7- B)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri, istekli şirket ise: Şirket 
ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil 
Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi biri. 

D) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. 

E) İstekli tarafından Şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair ihale dokümanının 
imzalı örneği. 

F) Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili Müdürlüklerden alınmış borç sorgulama belgesi. 
G) Açık hava reklam işi ile ilgili olarak en az bir kamu kuruluşu ya da belediyeden 

(iştirakleri dahil) son 5 yıldır açık hava reklam işletmeciliği yapmakta olduğuna dair, ilgili 
idareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan 
firmalardan en az bir tanesi bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir. 

9- İhalelere iştirak etmek isteyen istekliler, ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü 
olarak belirtecekleri gibi yukarıda belirtilen belgelerle birlikte takdir edilen muhammen bedel 
üzerinden 2886 sayılı D.İ.K’nun 37. maddesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 01/04/2021 günü ihale saatine kadar İhale 
Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. 
Geçerli en yüksek teklif fiyatının altında olmamak üzere ihale komisyonunca artırıma gidilecek 
olup, artırım sonucunda verilen en yüksek teklif İdarece uygun bedel olarak kabul edilecektir. 
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif 
olarak kabul edilir. 

10- İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 sayılı 
Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

11- Kira artışları yıllık TÜFE (Tüketici Üretici Fiyat Endeksi) artışlarına göre hesaplanır. 
12- Belediyemiz encümenince alınan ihale kararı, ita amirince karar tarihinden itibaren 15 

(onbeş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. 
13- İta amirince onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü 

içinde, ihale yapılan veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü 
mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesi halinde bu durum istekliye 
aynı şekilde bildirilir. 

14- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
15- İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) 

Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır. 
16- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, belirtilmeyen hususlarda ayrıca kiralamada 

idari ve teknik şartnamelerinin hükümleri geçerlidir. 
17- İhaleye 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler katılamayacaktır. 
18- İhaleden ve sözleşmeden doğan kira ile ilgili her türlü anlaşmazlıklar Belediye 

Encümeninde görüşülerek çözümlenecektir. Uyuşmazlık halinde ise Kars Mahkemeleri ve İcra 
daireleri yetkilidir. 

İlan olunur. 1940/1-1 
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150.000 ADET PLASTİK DÜBEL SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/143709 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 - 0 346 2237677 
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu işin niteliği,  
    türü, ve miktarı, adı : TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünün 

ihtiyacı olan 150.000 adet plastik dübel satın alınması işi. 
3 - İhalenin:  
a) Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 
b) Tarih ve Saati : 25/03/2021 Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen mal alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 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. 2206/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinde yer alan hükme aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda 
faaliyet gösteren veya tüzel kişiliğini sonlandırmış olan; 

Düzce ilinde faaliyet gösteren 1629 belge no’lu NEFER Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı 
denetim izin belgesi, Bakanlık Makamı’nın 11.03.2021 tarih ve 501314 sayılı Olur'u ile iptal 
edilmiştir. 

Trabzon ilinde faaliyet gösteren 1284 belge no’lu TRABZON BİRLEŞİK GRUP Yapı 
Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 17 belge no’lu BAŞAK Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti., 
İzmir ilinde faaliyet gösteren 268 belge no’lu AVRASYA Yapı Denetim A.Ş., 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 385 belge no’lu PLAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin 

yapı denetim izin belgeleri, Bakanlık Makamı’nın 11.03.2021 tarih ve 501314 sayılı Olur'u ile 
tasfiye edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  2215/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği 

çekirdek personel eksikliğini 90 takvim günü içerisinde tamamlamayan; 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 775 belge no’lu ALTIGEN Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

yapı denetim izin belgesi, Bakanlık Makamının 11.03.2021 tarih ve 501291 sayılı Olur'u ile geçici 
olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 2215/2/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 2145/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Hacıkadirler  Köyü  Çınarcık  Cad.  No:29  Gümüşova  Düzce”  adresinde  mukim  

MYĞ/7046-1/38448 sayılı lisans numarasına haiz Düzce Madeni Yağ ve Kimya Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine 
dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2019 
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. 
İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 5015 sayılı 
Kanunun 20’ nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme 
imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 
21.09.2020 tarih ve 40074 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın 30 (otuz) gün içinde giderilmesi 
ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün 
içerisinde mevzuata aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza 
bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit 
edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, 
geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyeti 
durdurulmasına devam edilerek mezkûr lisans sahibi hakkında soruşturma başlatılacağının 
bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur.  2233/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Beşyol Mah. Akasya Sok. No: 27/2 Sefaköy Küçükçekmece / İSTANBUL” adresinde 

mukim İHR/4217-1/31945 sayılı lisans numarasına haiz Emir Trans Akaryakıt Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak 
hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı 
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2019 yılına 
ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği 
tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 5015 sayılı Kanunun 20 
nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller 
arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 21.09.2020 tarih ve 
40082 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın 30 (otuz) gün içinde giderilmesi ihtarı gönderilmiştir. 
Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün 
içerisinde mevzuata aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza 
bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit 
edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, 
geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyeti 
durdurulmasına devam edilerek mezkûr lisans sahibi hakkında soruşturma başlatılacağının 
bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 2233/2/1-1 
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından: 

2021 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA VE SAHİL GÜVENLİK 

KOMUTANLIĞINA MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİN EDİLECEKTİR 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma 

Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) Astsubay ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) Astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 15-

28 Mart 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temine yönelik detaylar; 

www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr 

adreslerinde yer alan “2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay 

Başvuru Kılavuzu” ve “2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru 

Kılavuzu’nda belirtilmiştir. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI: 

 a. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet 

kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan 

başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması 

gerekmektedir. 

 c. Başvurular, 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23:59’da sona 

erecektir. 

 ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-

Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet 

bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır. 

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: 

 a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

 b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihi olarak belirlenen 16 Ağustos 2021 tarihine 

kadar mezun olabilecek durumda olmak.  

 c. Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans veya ön lisans 

bölümlerinden mezun olmuş veya 16 Ağustos 2021 tarihine kadar mezun olabilecek durumda 

olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) 

yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), lisansüstü 

öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını 

bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), 

 ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 16 

Ağustos 2021 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına 

göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve 

sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),  
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 d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, 

 e. Hamile olmamak, 

 f. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak 

görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, 

 g. www.jandarma.gov.tr, www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr, www.sg.gov.tr ve 

www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “2021 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli 

Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay 

Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak. 

 3. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ: 

 a. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden 

gerçekleştirilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi 

üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya 

internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 15-28 Mart 2021 tarihleri arasında giriş yapılacaktır. 

 b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve 

sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve 

diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan 

edilecektir. 

 c. Başvuru kılavuzları okunmadan başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasında 

yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak 

olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.  

4. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

a. İletişim Bilgileri: 

 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi  

 JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı 

 Beytepe/Çankaya/ANKARA 

 TEL: (0312) 464 4836  

b. Kesin Kayıt ve Kabul İşlemleri;  

 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi  

 JSGA Başkanlığı Eğitim Merkez Komutanlığı  

 Beytepe/Çankaya/ANKARA 

 TEL: (0312) 464 6526-6527-6606-6705-6805  

 c. Resmi İnternet Adresleri: 

 (1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr 

 (2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr  

 (3) Sahil Güvenlik Komutanlığı: www.sg.gov.tr 

 2099/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek 
üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. 
maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin 
(b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen 
pozisyonlara 31 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

POZİSYON 

KODU 
POZİSYON ADET NİTELİKLER 

BÜTÇE 

BİRİMİ 

001 Eczacı 1 
* Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak.  

* KPSS şartı aranmamaktadır. 

Özel 

Bütçe 

002 Hemşire 15 

* Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik 

ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans 

Programlarının birinden mezun olmak.  

* 2020 KPSS/P3 puan türünden 55 ve üzeri puan almış 

olmak.  

* Kamu veya Özel Hastanelerde en az 1 yıl hemşire 

olarak çalışmış olmak. 

Özel 

Bütçe 

003 Hemşire 1 

* Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik 
ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans 

Programlarının birinden mezun olmak. 2020 KPSS/P3 

puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.   

* Kamu veya Özel Hastanelerde en az 5 yıl 

hemodiyaliz hemşiresi olarak çalışmış olmak.  

* Sağlık Bakanlığından onaylı Hemodiyaliz 

Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak. 

Özel 

Bütçe 

004 Hemşire 5 

* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-

Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarının 

birinden mezun olmak.  

* 2020 KPSS/P94 puan türünden 80 ve üzeri puan 

almış olmak.  

* Kamu veya Özel Hastanelerde en az 1 yıl hemşire 

olarak çalışmış olmak. 

Özel 

Bütçe 

005 Hemşire 1 

* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-

Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarının 

birinden mezun olmak.  

* 2020 KPSS/P94 puan türünden 65 ve üzeri puan 

almış olmak.  

* Kamu veya özel hastanelerde KVC Ameliyathane 

Hemşiresi olarak en az 5 yıl çalışmış olduğunu 

belgelendirmek. 

Özel 

Bütçe 

006 Hemşire 1 

* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-

Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarının 

birinden mezun olmak.  

* 2020 KPSS/P94 puan türünden 65 ve üzeri puan 

almış olmak.  

* Kamu veya özel hastanelerde KVC Yoğun Bakım 

hemşiresi olarak en az 2 yıl çalışmış olduğunu 

belgelendirmek. 

Özel 

Bütçe 
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007 Ebe 3 

* Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Lisans 

Programından mezun olmak.  

* 2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış 

olmak.  

* Sağlık Bakanlığından onaylı Neonatal Resüsitasyon 

Programı Uygulayıcı Sertifikasına sahip olmak.  

* Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimini almış olmak.  

* Kamu veya özel hastanelerde sorumlu ebe/hemşire 

olarak en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. 

Özel 

Bütçe 

008 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

* Yükseköğretim Kurumlarının Eczane Teknikerliği 

veya Eczane Hizmetleri önlisans programlarının 

birinden mezun olmak.  

* 2020 KPSS/P93 puan türünden 75 ve üzeri puan 

almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

009 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

* Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım 

önlisans programı mezunu olmak.  

* 2020 KPSS/P93 puan türünden 75 ve üzeri puan 

almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

010 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 

* Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar 

Teknisyenliği bölümü mezunu olmak.  

* 2020 KPSS/P94 puan türünden 65 ve üzeri puan 

almış olmak.  

* Sağlık Bakanlığı onaylı Kan Bankacılığı ve 

Transfüzyon Tıbbi Sertifikasına sahip olmak.  

* Patoloji alanında HPV PCR Cihazı kullanıcı eğitimi 

katılım belgesine sahip olmak.  

* Kamu veya özel hastanelerde en az 5 yıl çalışmış 

olduğunu belgelendirmek. 

Özel 

Bütçe 

011 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 

* Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği 

bölümü mezunu olmak.  

* 2020 KPSS/P94 puan türünden 65 ve üzeri puan 

almış olmak.  

* Kamu veya özel hastanelerde en az 5 yıl çalışmış 

olduğunu belgelendirmek. 

Özel 

Bütçe 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:  
Genel Şartlar: 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak. 
Özel Şartlar: 
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. 
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı 

aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması 
durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre 
belirlenecektir. 

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2021 – Sayı : 31424 

 

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 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. 

6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda 

bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran 

adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün 

içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 

Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklardır (Ülkemizde ve tüm dünyada 

etkili olan COVID-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan tedbirler kapsamında). 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile 

yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 

1- Fotoğraflı başvuru formu.  

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

3- Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi. 

5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ 

sertifika. 

6- SGK prim günlerini gösterir belge. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2020 

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, 

işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle 

en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan 

edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 

olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. 

Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru 

olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek 

kazananlar sırası ile çağırılacaktır. 

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri 

feshedilecektir. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İLETİŞİM: 

0 266 612 14 00 Dahili: 101422-101454-101455-101418 

Mail Adresi: idariper@balikesir.edu.tr 

 2080/1-1 
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Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları 
alınacaktır. 

Başvuru Süresi : 15 MART 2021 - 29 MART 2021 
Son Başvuru Tarihi : 29 MART 2021 Saat:17.00 
Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Fakülte/ 

Meslek 

Yüksekokulu 

Unvan 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı/ 

Bölüm/Program 

Kadro 

Sayısı 
Açıklama 

Tıp Profesör 
Tıbbi 

Farmakoloji* 
1 

Tıp Doktoru ve Farmakoloji alanında 

doktora yapmış olmak. Serbest radikaller 

üzerine araştırmalar yapmış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında İngilizce 

ders verebilecek niteliğe sahip olmak. 

Tıp Profesör 
Tıbbi 

Farmakoloji 
1 

Tıp Doktoru ve Tıbbi Farmakoloji 

uzmanı olmak. İlaç yan etkileri 

konusunda araştırmalar yapmış olmak. 

Tıp Profesör Tıbbi Patoloji* 1 

Tıp Doktoru ve Patoloji uzmanı olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında İngilizce 

ders verebilecek niteliğe sahip olmak. 

Tıp Profesör Göğüs Cerrahisi 2 
Tıp Doktoru ve Göğüs Cerrahisi uzmanı 

olmak. 

Tıp Profesör Tıbbi Onkoloji 1 

Tıp Doktoru, İç Hastalıkları uzmanı 

olmak ve Tıbbi Onkoloji yan dalı yapmış 

olmak. 

Tıp 
Profesör/Doçent/ 

Dr. Öğr. Üyesi 
Tıbbi Fizyoloji* 1 

Fizyoloji doktorasına sahip olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında İngilizce 

ders verebilecek niteliğe sahip olmak. 

Tıp Doçent 

Plastik, 

Rekonstrüktif 

ve Estetik 

Cerrahi 

1 
Tıp Doktoru ve Plastik, Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi uzmanı olmak. 

Tıp Doçent Üroloji 1 Tıp Doktoru ve Üroloji uzmanı olmak. 

Tıp Dr. Öğretim Üyesi 
Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları 
1 

Tıp Doktoru ve Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları uzmanı olmak. 

Tıp Dr. Öğretim Üyesi Tıbbi Patoloji 1 
Tıp Doktoru ve Tıbbi Patoloji uzmanı 

olmak. 

Tıp Dr. Öğretim Üyesi Biyoistatistik 1 

Biyoistatistik alanında doktora yapmış 

olmak. İstatistik Uygulamaları/Biyoistatistik 

alanında ders verme deneyimine sahip 

olmak. İstatistiksel Analiz Yöntemleri, 

Ölçme Değerlendirme ve Biyoistatistik 

alanlarında çalışmaları olmak. 

Tıp Dr. Öğretim Üyesi Göğüs Cerrahisi 1 
Tıp Doktoru ve Göğüs Cerrahisi uzmanı 

olmak. 
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Eczacılık Dr. Öğretim Üyesi 
Analitik 
Kimya* 

1 

Analitik Kimya alanında doktora yapmış 
olmak. HPLC ve GC-MS analiz 
yöntemleri konusunda deneyim sahibi 
olmak ve çalışmaları bulunmak. 
Yükseköğretim kurumlarında İngilizce 
ders verebilecek niteliğe sahip olmak. 

Eczacılık Profesör Farmakognozi* 1 

Eczacı ve Farmakognozi alanında doktora 
yapmış olmak. Antimikrobiyal doğal 
bileşikler üzerine çalışmaları olmak. 
Yükseköğretim kurumlarında İngilizce 
ders verebilecek niteliğe sahip olmak. 

Eczacılık Profesör Farmakognozi* 1 

Eczacı ve Farmakognozi alanında doktora 
yapmış olmak. Yükseköğretim 
kurumlarında İngilizce ders verebilecek 
niteliğe sahip olmak. 

Eczacılık Dr. Öğretim Üyesi 
Farmasötik 
Toksikoloji 

1 

Farmasötik Toksikoloji alanında doktora 
yapmış olmak. Nanotoksisite ve endokrin 
sistem toksisitesi alanlarında çalışmaları 
bulunmak. 

Eczacılık Dr. Öğretim Üyesi 
Farmasötik 

Kimya* 
1 

Eczacı ve Farmasötik Kimya alanında 
doktora yapmış olmak. Antimikrobiyal 
etkili bileşik geliştirme ve moleküler 
modelleme çalışmaları bulunmak. 
Yükseköğretim kurumlarında İngilizce 
ders verebilecek niteliğe sahip olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 

Dr. Öğretim Üyesi Hemşirelik 1 

Hemşire ve çocuk sağlığı ve hastalıkları 
alanında doktora yapmış olmak. Çocuk 
sağlığı ve akran zorbalığı danışmanlığı 
konularında çalışmaları bulunmak. 

Sağlık 
Bilimleri 

Profesör/Doçent/ 
Dr. Öğr. Üyesi 

Ergoterapi 1 Ergoterapi doktorasına sahip olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 

Profesör/Doçent/ 
Dr. Öğr. Üyesi 

Odyoloji 1 Odyoloji doktorasına sahip olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 

Dr. Öğretim Üyesi 
Dil ve Konuşma 

Terapisi 
2 

Hemşirelik veya Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon mezunu olmak ve dil ve 
konuşma terapisi doktorasına sahip 
olmak. 

Spor 
Bilimleri 

Profesör Spor Bilimleri 1 

Spor yönetiminde doktora yapmış olmak. 
Spor yönetimi, spor pazarlaması ve 
rekreasyon alanlarında çalışmaları 
bulunmak. 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Doçent 
Tıbbi 

Dokümantasyon 
ve Sekreterlik 

1 

Sağlık Hizmetleri Yönetimi alanında 
doktora yapmış, Yönetim ve Strateji 
alanında doçentlik unvanını almış olmak. 
Örgütsel Davranış, Sağlık İletişimi ve 
Bilgi Güvenliği konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

* KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya 
eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış 
olduğunu gösterir belge (Üniversitemizin bu bölümlerinde %100 İngilizce eğitim yapılacağından 
Yabancı Dil belgesinin İngilizce dilinden olması) 

 2214/1-1 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun             

4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 

2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 

giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 6 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır. 

POZİSYON 

NO 
POZİSYON 

KPSS PUAN 

TÜRÜ 
ARANILAN NİTELİKLER ADET

1 Hemşire KPSS/P3 Hemşirelik lisans programından mezun olmak. 4 

2 
Sağlık 

Teknikeri 
KPSS/P93 

Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. 
1 

3 
Diğer Sağlık 

Personeli 
KPSS/P93 

Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar 

Teknikleri önlisans programından mezun olmak. 

Belgelemek kaydı ile Hastanelerin Patoloji 

Laboratuvarında 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip 

olmak. 

Beckman Coulter biyokimya ve Advia Centaur Xpt 

Cihazlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak. 

1 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 

Genel Şartlar: 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak. 

Özel Şartlar: 

1 - Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak, 

2 - 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 

3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

4 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 

5 - Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 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. 

6 - Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen 

adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak 

pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini 

tamamlaması gerekmektedir. 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 

pozisyona başvuru yapılamayacaktır. 
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Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 

alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması 

durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup 

tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda 

başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 

Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda 

çalıştıklarını gösterir belgenin (Kaşe ve Islak imza ile onaylanmış hizmet belgesi) taranarak 

sisteme yüklenmesi gerekecektir. 

Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda 

çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-

dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir. 

Sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyon için 

istenen sertifikalar taranarak sisteme yüklenecektir. 

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından 

başvuru evrakları on-line olarak ön kontrole tabi tutulacak ve eksik ve/veya yanlış belge 

yüklenmesi durumunda başvuru red edilecektir. Başvurularım ekranından adayların 

başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Başvurularım 

ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye 

alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları 

halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir. 

Başvuru işlemleri 15.03.2021 - 29.03.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2020 KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav 

uygulanmayacaktır. 

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması 

halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. 

Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile 

bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü 

içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir. 

Açık iş sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları 

taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile 

çağırılacaktır. 

İlana ilişkin duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında 

(www.personel.gazi.edu.tr) adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ 

yapılmayacaktır. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İLETİŞİM: 

İlan ile alakalı sorular için: Neslihan ŞAHİN - neslihan.yondem@gazi.edu.tr 

Başvuru sistemi ile ilgili teknik destek için: Özgür İNAN - ozgur.inan@gazi.edu.tr 

 2089/1-1 



15 Mart 2021 – Sayı : 31424 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2021 – Sayı : 31424 

 



15 Mart 2021 – Sayı : 31424 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2021 – Sayı : 31424 

 



15 Mart 2021 – Sayı : 31424 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2021 – Sayı : 31424 

 



15 Mart 2021 – Sayı : 31424 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2021 – Sayı : 31424 

 



15 Mart 2021 – Sayı : 31424 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2021 – Sayı : 31424 

 



15 Mart 2021 – Sayı : 31424 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2021 – Sayı : 31424 

 

 



15 Mart 2021 – Sayı : 31424 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2021 – Sayı : 31424 

 



15 Mart 2021 – Sayı : 31424 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2021 – Sayı : 31424 

 



15 Mart 2021 – Sayı : 31424 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2021 – Sayı : 31424 

 



15 Mart 2021 – Sayı : 31424 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2021 – Sayı : 31424 

 



15 Mart 2021 – Sayı : 31424 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2021 – Sayı : 31424 

 

 



15 Mart 2021 – Sayı : 31424 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2021 – Sayı : 31424 

 



15 Mart 2021 – Sayı : 31424 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2021 – Sayı : 31424 

 

 



15 Mart 2021 – Sayı : 31424 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 2232/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İnönü Üniversitesi Arguvan Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İskenderun Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İskenderun Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Spor, Egzersiz, Fiziksel Aktivite Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


