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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME

ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bile-

şenleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uyum ve geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) (07.130) FL numaralı delta-Damascone adlı aroma verici

madde, (07.134) FL numaralı alpha-Damascone adlı aroma verici madde, (07.225) FL numaralı

cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one adlı aroma verici madde, (07.226)

FL numaralı trans-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one adlı aroma verici mad-

de ve (07.231) FL numaralı alpha-Damascenone adlı aroma verici madde bu maddenin yürür-

lüğe girdiği tarihten itibaren piyasaya arz edilmez ve gıdaların üretiminde kullanılmaz.

(2) (07.130) FL numaralı delta-Damascone adlı aroma verici madde, (07.134) FL nu-

maralı alpha-Damascone adlı aroma verici madde, (07.225) FL numaralı cis-1-(2,6,6-Tri-

methyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one adlı aroma verici madde, (07.226) FL numaralı trans-

1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one adlı aroma verici madde ve (07.231) FL

numaralı alpha-Damascenone adlı aroma verici madde ile bu aroma verici maddelerden her-

hangi birini içeren bir gıdanın ithalatına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren izin

verilmez.
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(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş olan ve (07.130),
(07.134), (07.225), (07.226) ve (07.231) FL numaralı aroma verici maddeleri içeren bir gıda
raf ömrü süresince piyasada bulunabilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için ge-
çerli değildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan
(07.130), (07.134), (07.225), (07.226) ve (07.231) FL numaralı aroma verici maddelere ait sa-
tırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin
(2) numaralı alt bendinde yer alan “süs havuzu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile açık ha-
vuzlar” ibaresi eklenmiş, aynı bendin (20) numaralı alt bendinde yer alan “kısımları” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “veya bağımsız bölüm net alanının %20’sini geçmemek kaydıyla açık
çıkma şartlarını taşıyan balkonlar” ibaresi eklenmiş ve aynı alt bentte yer alan “evi” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ile açık havuzlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Yağmur suyu toplama tankı hacim hesap yöntemine ve kullanım alanlarına ilişkin

İZSU Genel Müdürlüğünün düzenlemelerine uyulur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Mevcut haberleşme istasyonları
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Mevcut haberleşme istasyonları hakkında Planlı Alanlar

İmar Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesine uyulur.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/12/2011 28157 (3. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/3/2014 28949
2- 25/10/2014 29156
3- 11/2/2016 29621
4- 24/1/2017 29958
5- 27/12/2017 30283
6- 27/8/2019 30871

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/6/2021 31500
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE

REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Psi-

kolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Psikolojik

Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kap-
sar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Üniversite öğrencilerine akademik, kariyer, sosyal ve duygusal alanlarda gelişimsel,

önleyici ve iyileştirici psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak.
b) Psikolojik danışma ve rehberlik alanında lisans ve lisansüstü dersler kapsamında uy-

gulama ve araştırmalar yapmak.
c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve

uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.
ç) Toplum ruh sağlığını geliştirmeye ve toplumsal kalkınmaya destek olmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde akademik, kariyer, sosyal ve duygusal alanlarda gelişimsel

ve önleyici psikolojik danışma ve rehberlik programları düzenlemek.
b) Öğrencileri alkol, sigara, uyuşturucu madde ve benzeri riskli madde kullanımı ve

alışkanlıklarından korumaya yönelik psikoeğitim programları geliştirmek ve uygulamak.
c) Üniversiteye yeni başlayan ve farklı programlarla Üniversiteye yeni gelen öğrencilere

yönelik olarak genel oryantasyon çerçeve programı hazırlamak, öğrencileri sosyal destek kay-
nakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek.

ç) Öğrencilere bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini sunmak.
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d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezde çalışan personelin, mesleki gelişim-
leri için ulusal/uluslararası kongre, kurs, seminer ve benzeri faaliyetlere katılımlarını destek-
lemek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapmasında yurt içinde ve yurt dışında, psikolojik danışma
ve rehberlik alanı ile ilgili her konuda uygulama, araştırma, inceleme yapmak, yapılmakta olan
bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek; proje hazırlamak, danışmanlık yapmak ve eği-
timler sunmak.

f) Hedef kitlenin ihtiyacını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak.
g) Hedef kitlenin ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için toplum kaynaklarını

araştırmak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında bu kaynakların etkili bir biçimde kullanıl-
masını sağlamak ve bu tür hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında okullardaki psikolojik danışman/rehber öğret-
men ve eğiticilere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik konusunda ulusal ve uluslararası
düzeyde kurs ve eğitimler, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faa-
liyetler düzenlemek.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik
olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşavirlik hizmetleri vermek.

ı) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla
ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak.

i) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkililiğini değerlendirmek üzere düzenli
aralıklarla bilimsel süreçler doğrultusunda değerlendirme çalışmaları yapmak.

j) Merkezin çalışma alanında yapılmış bilimsel çalışmaları yayımlamak.
k) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik

testler ve test dışı teknikleri uygulamak.
l) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Üniversitenin psikolojik danışma ve rehberlik

hizmetleri kapsamındaki diğer etkinliklerini gerçekleştirmek.
m) Psikolojik danışma ve rehberlik konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesi

amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan, rehberlik ve psiko-

lojik danışmanlık anabilim dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görev-
lendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında ken-
disine yardımcı olmak üzere bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rek-
törün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet
eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yerine yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür Mer-
kezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanların görev, yetki ve so-

rumluluklarını belirlemek.
c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve programların yürütülmesini sağ-

lamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, toplantılara

başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
d) Merkezde sunulan hizmetlerin, ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştiril-

mesi konusunda ilgili diğer kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
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e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve/veya
koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler belirlemek ve yürütmek.

f) Merkez çalışanlarının birlikte uyum içinde çalışmalarına ve kendilerini akademik ve
mesleki alanlarda geliştirmelerine destek olmak.

g) Merkezin personel ihtiyaçlarını mevcut stratejilere göre planlamak ve gerekçesi ile
birlikte Rektöre bildirmek.

ğ) Merkezin idari işlerini yürütmek.
h) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektörün onayına sunmak.
ı) Yönetim kurulunda hazırlanan faaliyet ve çalışma raporlarını Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Mü-

dürün Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından önereceği adaylar
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek üyelerle birlikte toplam 5 kişiden olu-
şur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların yerine süreyi
doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu esas alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programını, araştırma ve eğitim projelerini

karara bağlamak.
b) İlgili mevzuat hükümleri kapmasında Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum

ve kuruluşlar ile iş birliği esaslarını belirlemek.
c) Yıl sonu çalışma raporunu onaylamak.
ç) Merkezin gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve karara bağlamak.
d) Hizmet alacak kişi ve kuruluşların eğitim ücretleri ve Üniversite Yönetim Kurulu

kararları doğrultusunda görevlilere yapılacak ödemeleri tespit etmek.
e) Eğitim, araştırma, proje, toplantı düzenleme, danışmanlık hizmeti, yayın, kurs verme

gibi konularda karar vermek.
Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Merkezin faa-

liyet alanlarına ilişkin konularda ve istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kurulu
temsilcileri ve uzmanlar arasından, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen en az
dört en fazla on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi
doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Danışma Ku-
ruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır. 

Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik

Danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda inceleme yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır. 
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

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

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı

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; Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte: Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ç) Merkez: Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merke-

zini, 
d) Mütevelli Heyet: Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Mütevelli Heyet Başkanı: Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
f) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,
g) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ağız ve diş sağlığı konularında ileri tanı ve tedavi yöntemlerini kullanarak, Merkeze

başvuran acil ve diğer hastalara ayakta veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti ver-
mek.

b) Diş hekimi yetiştirmek, diş hekimliğinde lisans, uzmanlık ve doktora ve yüksek
lisans eğitimi uygulama programlarının yürütülmesinde destek sağlamak.

c) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek. 
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama

olanağı sağlamak amacıyla başta diş hekimliği fakültesi olmak üzere, Üniversitenin sağlık hiz-
metleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araş-
tırma merkezleri ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak. 
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d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, yeni yöntem ve sis-
tematikleri uygulamaya koymak.

e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-
tırma koşullarını hazırlamak. 

f) Çağdaş işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak, hasta haklarına
saygılı, kaliteli, modern ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkez bünyesinde diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kap-

samında, girişimsel tedavi tekniklerini uygulayarak, gereken durumlarda lokal ve genel ame-
liyatlar ile hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edil-
melerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilecek toplum
ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet ve-
rilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı bilimsel merkezlerle iş birliği içinde
araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda
iş birliğini sağlamak.

d) Faaliyet alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek,
yürütülmekte olan projeleri desteklemek.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-
rek; bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç kazanmalarını ve Mer-
kez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak; bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde
bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum
ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları dü-
zenlemek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ğ) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla;
kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak,  yazılı ve görsel basın organları için haber ve
program içerikleri hazırlamak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür (Başhekim).
b) Yönetim Kurulu. 
c) Danışma Kurulu.
Müdür (Başhekim) 
MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim); Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı

tarafından diş hekimliği fakültesi öğretim elemanları arasından iki yıllık bir süre için görev-
lendirilir. Görev süresi biten Müdür (Başhekim) yeniden görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim),
görevi başında olmadığı zaman müdür (başhekim) yardımcılarından görevlendirilmiş olanı
kendisine vekâlet eder.  Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durum-
larda yeni bir Müdür görevlendirilir.

18 Eylül 2021 – Sayı : 31602                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Müdür (Başhekim)’ün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün  görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim

Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri

almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak, belirli periyotlarda Merkezin tüm hizmetlerini
denetlemek veya denetlettirmek.

c) Merkezin insan kaynakları ihtiyacını belirlemek, temin etmek ve gerekirse araştırma
ve proje çalışma ekiplerini kurmak.

ç) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin
geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla sağlık teknolojisi alanındaki değişen dinamiklerin Mer-
keze taşınmasına öncülük etmek.

d) Merkezi temsil etmek, hekimlerin ve diğer çalışanların mesleki sorunlarını ve çalışma
koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak.

e) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet birimleri ile bağlı alt birim-
lerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde ça-
lışmasını sağlamak.

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.
g) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, birim, komite ve komisyon-

ların işleyişini denetlemek.
ğ) Hekimlerin ve diğer personelin rapor ve izin gibi sebeplerle geçici olarak görev ya-

pamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.
h) Öğrencilerin eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını

arttırmak üzere Dekanlık ve anabilim dalı başkanları ile ortak programlar düzenlemek.
ı) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.
i) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
Müdür (Başhekim) yardımcıları
MADDE 10 – (1) Diş hekimliği fakültesi öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi,

Müdür (Başhekim)’ün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyet Başkanının onayı
ile iki yıl için müdür (başhekim) yardımcısı olarak görevlendirilir. Görev süresi biten müdür
(başhekim) yardımcısı yeniden görevlendirilebilir

Müdür (Başhekim) yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür (Başhekim) yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygula-

maya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinas-

yon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.
c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi

hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.
ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının

karşılanmasına katkı sağlamak.
d) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli

geliştirilmesine katkı sağlamak.
e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 –  (1) Yönetim Kurulu; Müdür (Başhekim) ve müdür (başhekim) yardım-

cıları ile konusunda uzman olan öğretim elemanları arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli
Heyeti Başkanının onayı üzerine iki yıllığına görevlendirilen iki kişi ile birlikte toplam beş ki-
şiden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdür (Başhekim)’ün başkanlığında yılda dört kez, önceden be-
lirlenen gündem ile toplanır. Müdür (Başhekim)’ün olmadığı zaman Müdür (Başhekim) yar-
dımcılarından birisi Müdür (Başhekim)’e vekalet eder. Müdür (Başhekim), Yönetim Kurulunu
olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çok-
luğuyla alınır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Müdür (Başhekim)’ün
oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b)Yönetim organlarına bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan

raporları, teklifleri ve projeleri görüşerek karara bağlamak.
c) Yıllık akademik faaliyet raporu, plan ve programları karara bağlamak.
ç) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, birim, komite veya komisyonların çalışma

usul ve esaslarını belirlemek.
d) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.
e) Ağız ve diş sağlığı alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Müte-

velli Heyetin onayına sunmak üzere teklif hazırlamak.
f) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu

hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyete sunmak.
g) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili diğer mevzuatlarda yer alan diğer görevleri

yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Müdür (Başhekim) ve Dekanın yanı sıra Mütevelli

Heyet Başkanı tarafından görevlendirilen; bir rektör yardımcısı, bir müdür (başhekim) yardım-
cısı, profesör unvanına sahip öğretim üyelerinden ve laboratuvarların sorumlu uzmanlarından
iki kişi olmak üzere en fazla dokuz kişiden oluşur. 

(2) Danışma Kurulu, rektör yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez olağan top-
lantısını yapar. Ancak Rektör, Dekan veya Müdür (Başhekim)’ün çağrısıyla rektör yardımcısı
tarafından gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye nite-
liğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşıla-
nır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülecek tüm araştırmalar ve

hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kul-
lanılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 17/09/2021
Karar No : 2021/ÖİB-K-128
Konu : Taşınmaz Satışı
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 8575/1-1 

—— • —— 
Viranşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8675 
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Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8653 

—— • —— 
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Yerel İlamat Masasından: 

 
 8676 
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Gaziosmanpaşa 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8647 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8654 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8655 
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Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8617 

—— • —— 
Ankara 1. İnfaz Hakimliğinden: 

 
 8646 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

300 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı 300 adet dizüstü 

bilgisayarın Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP, Lenovo, Dell veya Fujitsu 
markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, markası, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 27.09.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve HP, Lenovo, Dell veya Fujitsu markalarından birine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince istisna 
kapsamındadır. 

    8666/1-1 
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150 ADET 4+1 KOLTUKLU CAMLIVAN TAŞIT SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ihtiyacı 150 adet 

beyaz renk 1500 cc motor hacminden yüksek dizel 4+1 koltuklu camlıvan, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlara uygun olarak ve Kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesi doğrultusunda, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

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

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (140.-TL) 

Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 

firmaya iade edilecektir. 

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

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

birlikte teknik şartname ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 29.09.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6-Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8-İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

9-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinn (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 

 8696/1-1 
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150 ADET OTOMOBİL SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ihtiyacı 150 adet 

beyaz renk 1200 cc motor hacminden yüksek, dizel, manuel vites (yan ve perde hava yastığı olan) 
sedan otomobil, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlara 
uygun olarak ve Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi doğrultusunda, açık teklif usulü ile iç 
piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 
BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (140.-TL) 
Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 
firmaya iade edilecektir. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 29.09.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6-Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8-İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
9-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinn (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 
 8698/1-1 
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YATIRIMCILARA DUYURU 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 

aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle 
özelleştirilecektir. 

Sıra 
No 

İhale Konusu Taşınmazlar 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 
(TL) 

İhale 
Şartnamesi 
Bedeli (TL) 

Son Teklif 
Verme 
Tarihi 

İletişim 
Numarası 

1 
Giresun/Eynesil/Gümüşçay 165 ada 8 

parseldeki 700,37 m2 45.000.- 500.- 18.10.2021 
(0312) 

5858340 

2 
Kırşehir/Merkez/Kındam 4210 ada 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 15 
parsellerdeki toplam 6.033 m2 

250.000.- 1.000.- 18.10.2021 
(0312) 

5858340 

3 
Kırşehir/Merkez/Kındam 4212 ada 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 parsellerdeki 

toplam 4.036 m2 
250.000.- 1.000.- 18.10.2021 

(0312) 
5858340 

4 
Kırşehir/Merkez/Kındam 4213 ada 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 
parsellerdeki toplam 5.487 m2 

250.000.- 1.000.- 18.10.2021 
(0312) 

5858340 

5 
Adana /Çukurova/Şambayadı 11838 

ada 2 parseldeki 5.036,95 m2 
100.000.- 500.- 19.10.2021 

(0312) 
5858270 

6 
Kütahya/Merkez/Parmakören 4138 

ada 4 parseldeki 725,04 m2 
50.000.- 500.- 19.10.2021 

(0312) 
5858270 

7 
Kütahya/Merkez/Parmakören 4112 

ada 2 parseldeki 853,57 m2 
50.000.- 500.- 19.10.2021 

(0312) 
5858270 

8 
Kütahya/Merkez/Parmakören 4088 

ada 2 parseldeki 476,59 m2 
50.000.- 500.- 19.10.2021 

(0312) 
5858270 

9 
Mersin/Tarsus/Şehitmustafa 276 ada 

55 parseldeki 16 ve 17 no.lu bağımsız 
bölümler bir bütün halinde 

50.000.- 500.- 19.10.2021 
(0312) 

5858270 

10 

Mersin/Tarsus/Yenice Atalar 172 ada 
2 parseldeki 10,11,12 ve 13 no.lu 
bağımsız bölümler (dükkanlar) bir 

bütün halinde 

50.000.- 500.- 19.10.2021 
(0312) 

5858270 

11 
Zonguldak/Çaycuma/İstasyon 828 

ada 2 parseldeki 1.209,16 m2 
50.000.- 500.- 19.10.2021 

(0312) 
5858270 

12 
Zonguldak/Çaycuma/İstasyon 419 
ada 1 parseldeki 2.285,38 m2 nin 

1307/1327 hissesi 

50.000.- 500.- 19.10.2021 
(0312) 

5858270 

13 
Zonguldak/Çaycuma/İstasyon 420 
ada 1 parseldeki 11.473,47 m2 nin 

1307/1327 hissesi 
70.000.- 500.- 19.10.2021 

(0312) 
5858270 

 



18 Eylül 2021 – Sayı : 31602 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 

14 
Hatay/Reyhanlı /İrtah 901 parseldeki 

848 m2 
50.000.- 500.- 19.10.2021 

(0312) 
5858110 

15 
Erzincan/Tercan/Mercan 920 

parseldeki 3.516 m2 ve üzerindeki 
yapılar 

40.000.- 500.- 20.10.2021 

(0312) 585 
8164 

(0312) 585 
8452 

16 
Erzincan/Üzümlü/Altınbaşak 185 ada 

2 parseldeki 28.049,37 m2 
350.000.- 1.000.- 20.10.2021 

(0312) 585 
8164 

(0312) 585 
8452 

17 
Erzincan/Üzümlü/Altınbaşak 186 ada 

1 parseldeki 3.265,93 m2 
40.000.- 500.- 20.10.2021 

(0312) 585 
8164 

(0312) 585 
8452 

18 
Muş/Bulanık/Zafer 411 ada 30 ve 31 
parsellerdeki toplam 3.023,01 m2 ve 

üzerindeki yapılar 
50.000.- 500.- 20.10.2021 

(0312) 585 
8487 

(0312) 585 
8384 

19 
Muş/Bulanık/Yeni 104 ada 32 ve 38 

parsellerdeki toplam 7.032 m2 ve 
üzerindeki yapılar 

150.000.- 500.- 20.10.2021 

(0312) 585 
8487 

(0312) 585 
8384 

20 
Tokat/Zile/Bahçelievler 266 ada 17 
ve 18 parsellerdeki toplam 7.832,3 

m2 ve üzerindeki yapılar 
350.000.- 1.000.- 20.10.2021 

(0312) 585 
8452 

(0312) 585 
8164 

1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak 
suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen 
teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. 

2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. 
Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.  

3. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile 
kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar 
katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. 

4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için 
ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede 
istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif 
verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.  

5. İhale Şartnamesi bedeli; 
• Alıcı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
• Hesap No : TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O) 
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• Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel- 
İlişkin İhale Şartname Bedeli belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak 
için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif verenin OGG olması 
halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir). 

6. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin 
aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname 
bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 
(yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve 
telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile 
gönderilebilecektir.  

7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda 
geçici teminat alınacaktır.  

Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda; 
• Alıcı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
• Hesap No: TR20 0001 5001 5800 7282 8575 52 (T. Vakıflar Bankası T.A.O) 
• Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel- 

İlişkin İhale Teminat Bedeli belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır.  
8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak 

ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye 
bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda 
ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %16 (yüzde onaltı) oranında basit 
faiz (vade farkı) uygulanacaktır. 

9. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi 
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı 
sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu 
ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden 
araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli 
işlemleri yapmaları istenir. 

10. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme 
ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

11. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 
tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.  

12. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 
13. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. 
14. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep 

edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir. 
T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi No :80   06600 Kurtuluş/ANKARA 
www.oib.gov.tr 

 8681/1-1 
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KONSİNYE DUYURUSU 

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumundan: 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu kantinlerinde konsinye satış 

kapsamında, aşağıda yer alan ürünler için konsinye satış başvurusu uygun bulunan firma ya da 

firmalar ile otuz altı (36) ay süreli konsinye satış sözleşmesi imzalanacaktır. Yetkili satıcılar ile 

üreticiler/imalatçılar; ürün grubu sınırlandırması olmaksızın 22 Ekim 2021 mesai bitimine kadar 

konsinye satış başvurusu yapabilirler. Diğer taraftan imalatçılar/üreticiler Kurumumuz aksi bir 

duyuru yayınlamadığı sürece konsinye satış başvurusu yapabileceklerdir. Konsinye satış 

işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu 

Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’te düzenlenmiştir. 

Konsinye satış işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar, Ceza İnfaz Kurumları ile 

Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’te düzenlenmiştir. 

1. Başvuru Yapılacak Kurum  :  Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları 

  Kurumu 

a) Adresi  :  Milli Müdafaa Cad. No: 22 Kat: 3 Kızılay/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası  :  0 312 418 13 71 

   0 312 424 01 84 (faks) 

c) Elektronik Posta Adresi  :  iydb@adalet.gov.tr 

ç) Konsinyeye Yönelik Açıklama  

    Dokümanının Görülebileceği  

     İnternet Adresi : http://www.iydb.adalet.gov.tr/duyurular.asp 

2. Konsinye Başvurusunun: 

a) Yapılacağı Yer  :  Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları 

  Kurumu 

b) Yapılacağı Son Tarih ve Saat  :  22/10/2021 - 17.30 

3. Konsinye başvurusunda istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler:  

3.1. Gerçek ve tüzel kişiler konsinye satış sözleşmesine yönelik başvurularını, yazılı ve 

imzalı talep mektubu ile yapacaktır. Talep mektubunun yetkili kişilerce imzalanmış olması 

zorunludur. İş ortaklığı veya konsorsiyum olarak konsinye satış başvurusunda bulunulamaz. 

Talep mektubunun ekinde aşağıdaki bilgilere ve belgelere yer verilir: 

a) Konsinye satış sözleşmesi imzalanması talep edilen ürün ya da ürün grupları ile 

bunların nihai satış fiyatı, işyurtları konsinye satış geliri ve reyon kullanma bedeli önerisinin yer 

aldığı standart forma uygun açıklama dokümanı, 

b) Konsinye satış yapmayı talep ettiği kantinler ile ürün dağıtım ağına ilişkin açıklama 

dokümanı ve gerekmesi halinde bunu tevsik eden belgeler, 
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c) Ürün veya ürün gruplarının imalatçısı ve/veya yetkili satıcısı olduğunu gösteren 

belgeler (Yetkili satıcılığa ilişkin belgenin konsinye satış başvurusu dokümanındaki açıklamalara 

ve istenilen koşullara uygun nitelikte olması gerekmektedir), 

ç) Başvuruda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 

sirküleri; 

ç.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

ç.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Türkiye Ticaret Sicili 

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Vekâleten başvurulması halinde; vekil adına düzenlenmiş, başvuruda bulunmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Oda kayıt belgesi, 

4.1. Yetkili satıcılar; ürün grubu sınırlandırması olmaksızın 22 Ekim 2021 mesai bitimine 

kadar konsinye satış başvurusu yapabilirler. Su ve maden suyu için birden fazla ili kapsayacak 

şekilde başvuru yapılması gerekmektedir. 

4.2. Üreticiler/imalatçılar; süre sınırlaması olmaksızın her zaman başvuruda 

bulunabileceklerdir. 

5. Konsinye satış başvuruları, yapıldığı tarih itibariyle değerlendirmeye alınacak ve karar 

ilgili firmaya bildirilecektir. 

6. Diğer Hususlar: 

6.1. İmalatçılar/üreticiler İşyurtları kantinlerinde satışı gerçekleştirilen veya 

gerçekleştirilebilecek ürün veya ürün gruplarının konsinye satış başvurusunu, başvuru süre 

sınırlaması olmaksızın Kuruma yapabilecek olup Kurum belirli dönemler itibariyle bu başvuruları 

değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Bu başvurulara yönelik ayrıntılı düzenlemeler imalatçı 

konsinye satışı başvurusu dokümanında yer almaktadır. 

6.2. Konsinye uygulamasına yönelik ayrıntılı açıklama ve konsinye satış başvurusuna 

ilişkin dokümanlar Kurumun resmî internet sayfasında yer almakta olup dokümanlar buradan 

indirilmek suretiyle başvuru yapılabilecektir. 

6.3. Kurum, konsinye satış uygulamasına yönelik başvuruları Ceza İnfaz Kurumları İle 

Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 

konsinye satış başvurusu dokümanlarındaki düzenlemeler çerçevesinde değerlendirecek ve uygun 

başvuru sahipleriyle sözleşme imzalayacaktır. Kurum konsinye başvurularına yönelik 

değerlendirme sürecini iptal edip etmemekte; uygun ürün veya ürün gruplarını içerecek şekilde 

konsinye satış sözleşmesi imzalama konusunda takdir hakkına sahiptir. 

 8597/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8677/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8682/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8697/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8680/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8719/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8708/1-1 
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

Üniversitemizin, 16.09.2021 tarihli ve 31600 sayılı Resmî Gazete’de yer alan ilanında; 

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi (Ders Veren) kadrosunun 

güncellenmiş hali aşağıdaki tabloya çıkartılmıştır. 

İLANA 

ÇIKILAN 

AKADEMİK 

BİRİM 

BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DERECE ADET 

ALES 

PUANI 

YABANCI 

DİL PUANI 
İLAN ŞARTI 

İlahiyat 

Fakültesi 

Temel 

İslam 

Bilimleri 

Tefsir 

(Kur'an-ı 

Kerim 

Okuma ve 

Kıraat İlmi) 

Öğretim 

Görevlisi  

(Ders 

Veren) 

1 1 70 50 

İlahiyat/İslami İlimler 

Fakültesi mezunu ve Tefsir 

Anabilim Dalında tezli 

yüksek lisans yapmış 

olmak. Diyanet İşleri 

Başkanlığından hafızlık 

belgesi ile aşere-i takrib 

veya tashih-i huruf belgesi 

sahibi olmak. 

İlan olunur. 8679/1-1 

—— • —— 
Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

27/08/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) Bölümü ilanımız Rektörlüğümüzce iptal edilmiş 

olup ilgililere duyurulmaktadır. 

İptal Edilen İlan: 

İKTİSADİ, İDARİ 

VE SOSYAL 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

PSİKOLOJİ 

BÖLÜMÜ 

(%100 İngilizce) 

Profesör / Doçent 

/ Dr. Öğr. Üyesi 
1 

Genel Psikoloji alanında doktora 

yapmış olmak, psikoloji alanında 

ulusal ve uluslararası yayınları 

olmak. 

Profesör / Doçent 

/ Dr. Öğr. Üyesi 
1 

Gelişim psikoloji alanında doktora 

yapmış olmak, bu alanda ulusal ve 

uluslararası yayınları olmak.  

Profesör / Doçent 

/ Dr. Öğr. Üyesi 
1 

Deneysel psikoloji alanında doktora 

yapmış olmak,  bu alanda ulusal ve 

uluslararası yayınları olmak. 
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İKTİSADİ, İDARİ 

VE SOSYAL 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

PSİKOLOJİ 

BÖLÜMÜ 

(%100 İngilizce) 

Profesör / Doçent 

/ Dr. Öğr. Üyesi 
1 

Klinik psikoloji alanında doktora 

yapmış olmak; yetişkin, çocuk ve 

ergen psikolojisi alanında çalışmış 

olmak.  

Profesör / Doçent 

/ Dr. Öğr. Üyesi 
1 

Psikometri alanında doktora yapmış 

olmak,  psikometri alanında ulusal 

ve uluslararası yayınları olmak.  

 8678/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Kayseri (Kapatılan) 2. İcra Müdürlüğünün 2006/10219 Esas sayılı dosyasının imha 

edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 8574/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Bakırköy 2. İcra Müdürlüğünün 2007/725 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 8606/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/917 Esas, 2017/1475 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 8607/1-1 
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Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve 
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki 
ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.  

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde aşağıdaki 
üniversite adresine şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin 
web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
Fakülte/ 

Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Tıp Fakültesi  

Temel Tıp 
Bilimleri  

Histoloji-
Embriyoloji 

Tıp, Veteriner Hekimlik, Diş Hekimliği 
veya Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Lisans mezunu, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü Histoloji-Embriyoloji Anabilim 
Dalında Yükseklisans ve Doktora 
yapmış olmak. Geçerli yabancı dili en az 
85 puan olmak veya Doktora eğitimini 
geçerli yabancı dil ile yurtdışında 
yapmış olmak. 

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi 

Fizyoloji 

Tıp, Veteriner Hekimlik veya Diş 
Hekimliği Lisans mezunu, Fizyoloji 
alanında Doktora yapmış olmak. Geçerli 
yabancı dili en az 85 puan olmak veya 
Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

1 Prof. 
Dr.  

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi Patoloji Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Patoloji 
alanında Uzmanlık yapmış olmak.  1 

Dr. 
Öğr. 
Üyesi 

Plastik, 
Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi 

Tıp Fakültesi mezunu, Plastik, 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
alanında Uzmanlık yapmış olmak. 
Geçerli yabancı dili en az 85 puan 
olmak veya Uzmanlık eğitimini geçerli 
yabancı dil ile yurtdışında yapmış 
olmak. 

1 Prof. 
Dr. 

Dahili Tıp 
Bilimleri Farmakoloji 

Tıp veya Eczacılık Fakültesi mezunu, 
Farmakoloji alanında Uzmanlık veya 
Doktora yapmış olmak. Geçerli yabancı 
dili en az 85 puan olmak veya Uzmanlık 
ya da Doktora eğitimini geçerli yabancı 
dil ile yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi 

Diş Hekimliği 
Fakültesi Klinik Bilimler 

Ağız Diş ve 
Çene Cerrahisi  

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Ağız 
Diş ve Çene Cerrahisinde Doktora veya 
Uzmanlık yapmış olmak.  

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi 

Diş Hastalıkları 
ve Tedavisi  

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Diş 
Hastalıkları ve Tedavisinde Doktora 
veya Uzmanlık yapmış olmak.  

2 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi 

Endodonti 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve 
Endodonti alanında Doktora veya 
Uzmanlık yapmış olmak. 

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi 
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Diş Hekimliği 
Fakültesi Klinik Bilimler 

Periodontoloji 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve 
Periodonti alanında Doktora veya 
Uzmanlık yapmış olmak. 

1 Doç. 
Dr.  

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve 
Periodonti alanında Doktora veya 
Uzmanlık yapmış olmak. 

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi 

Protetik Diş 
Tedavisi 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve 
Protez alanında Doktora veya Uzmanlık 
yapmış olmak. 

1 Doç. 
Dr.  

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik  Ebelik Ebelik Lisans mezunu olmak. Ebelik 
alanında doktora yapmış olmak. 1 

Dr. 
Öğr. 
Üyesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
Lisans mezunu, Protez Ortez 
Biyomekani alanında Doktora yapmış 
olmak.  

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi 

GSTM Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

Mimarlık Bölümü lisans mezunu, 
Mimarlık Fakültesi Yükseklisans ve İç 
Mimarlık ve Çevre Dizaynı alanında 
Doktora yapmış olmak.  

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi 

Görsel İletişim 
Tasarımı 

Görsel İletişim 
Tasarımı 

Mimarlık Bölümü lisans mezunu, Mimari 
Tasarımda Bilişim alanında 
Yükseklisans ve Doktora yapmış olmak. 

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi 

İktisadi İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji Psikoloji 

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık mezunu ve aynı alanlarda 
Yüksek lisans ve Doktora yapmış 
olmak. Aile Danışmanlığı alanında 
çalışmaları olmak.  

1  Prof. 
Dr. 

Psikoloji Bölümü Lisans mezunu, Klinik 
Psikoloji alanında Yükseklisans ve 
Doktora yapmış olmak. Geçerli yabancı 
dili en az 85 puan olmak veya Doktora 
eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi  

Psikoloji Bölümü Lisans mezunu, Sosyal 
Psikoloji alanında Yükseklisans ve 
Doktora yapmış olmak. Geçerli yabancı 
dili en az 85 puan olmak veya Doktora 
eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak 

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi 

İşletme İşletme 

Kamu Yönetimi lisans mezunu, İşletme 
alanında Yükseklisans ve 
İşletme/Yönetim ve Organizasyon 
alanında Doktora yapmış olmak.  

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi 

Hukuk Fakültesi  

Özel Hukuk Roma Hukuku Doçentlik unvanını Roma Hukuku 
alanında almış olmak. 1 Prof. 

Dr. 

Kamu Hukuku 

Mali Hukuk Doçentlik unvanını Mali Hukuk alanında 
almış olmak. 1 Prof. 

Dr. 

Ceza ve Ceza 
Muhakemesi 

Hukuku 

Doktora tezini Ceza Hukuku alanında 
yazmış olmak. Yükseköğretim 
kurumlarında kadrolu olarak ders vermiş 
olmak. 

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi 
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Yabancı Diller 
Yüksekokulu Hazırlık  İngilizce 

İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu, 
İngilizce Öğretmenliği alanında 
Yükseklisans ve Doktora yapmış olmak. 
Geçerli yabancı dili en az 85 puan 
olmak veya Doktora eğitimini geçerli 
yabancı dil ile yurtdışında yapmış 
olmak. 

1 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Ergoterapi Ergoterapi 

Ergoterapi Bölümü lisans mezunu ve 
Ergoterapi alanında tezli yükseklisans 
yapmış ve aynı alanda doktora yapıyor 
olmak. 

1 Öğr. 
Gör.  

Dil ve Konuşma 
Terapisi 

Dil ve Konuşma 
Terapisi 

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü lisans 
mezunu ve Dil ve Konuşma Terapisi 
alanında tezli yükseklisans yapmış 
olmak. ALES puanı en az 80, Yabancı 
Dil (İngilizce) puanı en az 90 olmak.  

1 Öğr. 
Gör. 

Odyoloji Odyoloji 
Odyoloji Bölümü lisans mezunu ve 
Odyoloji alanında tezli yükseklisans 
yapmış olmak.  

1 Öğr. 
Gör.  

Hemşirelik  Hemşirelik 

Hemşirelik Bölümü Mezunu ve İç 
Hastalıkları Hemşireliği alanında 
yükseklisans yapmış ve aynı alanda 
doktora yapıyor olmak. ALES puanı en 
az 75, Yabancı Dil (İngilizce) puanı en 
az 80 olmak. 

1 Arş. 
Gör. 

Yabancı Diller 
Yüksek Okulu Hazırlık  Türkçe 

Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü 
lisans mezunu, Türkçe Eğitimi alanında 
Yükseklisans yapmış olmak, Türkçe 
Eğitimi alanında Doktora yapıyor olmak. 
Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi 
Sertifikasına sahip olmak. 
Yükseköğretim kurumunda ders vermiş 
olmak. ALES ve en az 70 olmak. 

1 Öğr. 
Gör. 

Hukuk Kamu Hukuku 

İdare Hukuku 
Hukuk Fakültesi mezunu olmak, ALES 
puanı en az 80, Yabancı Dil (İngilizce) 
puanı en az 90 olmak 

1 Arş. 
Gör. 

Hukuk Felsefesi 
ve Sosyolojisi 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, ALES 
puanı en az 80, Yabancı Dil (İngilizce) 
puanı en az 90 olmak. 

1 Arş. 
Gör. 

NOT: 
• Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak 

adayların;  
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,  
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;  
ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN:  
• Profesör veya Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, 
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Profesörlük için işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek 
bulunmamaktadır), Diploma (Lisans Noter onaylı), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, 
Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi 
ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel 
çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 6 (altı) adet 
flaş bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına başvurmaları 
gerekmektedir.  

• Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını 
belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Diploma (Lisans Noter onaylı), Yüksek 
Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı 
dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına 
ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan 
belgelerinin birer suretini ekleyerek 4 (dört) adet flaş bellek olarak İlgili Dekanlıklara/ 
Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.  

• Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde 
üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.  

• İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları, ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak 
jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim 
Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı oluru ve 
Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşmeleri gerçekleştirilecektir. Belirtilen şartları 
taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN:  
SINAV TAKVİMİ 
• Ön Değerlendirme Tarihi :  04.10.2021 
• Sınav Tarihi : 06.10.2021  
• Sonuç Açıklama Tarihi : 08.10.2021 
İSTENEN BELGELER 
• Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi aslen veya vekâleten elden teslim edilmelidir) 
• YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)  
• Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı veya asıllarının olması halinde 

aslı gibidir yapılır) 
• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi 
• Doktora Öğrenci Belgesi 
• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi 
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi 
• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır) 
• Tecrübe Belgesi (Onaylı) 
• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar, ayrılmış veya 

emekli olanlar getirecekler) 
• Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu 

Belirten Belge 
• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-Devlet) 
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi  
• 4 Adet Vesikalık Fotoğraf 
İrtibat-Başvuru Adresi:  
Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mah. Talatpaşa Blv. Biga Sok. 06050 

Altındağ-ANKARA  
Tel: 0312-324 2411 
    8724/1-1 
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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 

Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Akademimiz web 
sayfasında yayınlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri 
çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile Profesör unvanında (1) öğretim üyesi alınacaktır. 

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve 

değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat 
edebileceklerdir. 

Müracaatlar; 17.09.2021 - 01.10.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde, POLİS 
AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ 
ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya son başvuru 
tarihi olan 01.10.2021 tarihi saat 17:00’dan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas alınacaktır. 

Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları 
tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir. 

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR: 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz 

olması, 
2) Yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir 

hali bulunmaması, 
3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması, 
4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde 

adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel 
sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi, 

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 
Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak; 

İhtiyaç Duyulan Öğretim Üyesi Alan, Unvan, Kadro Sayıları ve Başvuracakları Bilim Dalları ile 
İlgili Olarak Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo 

Birimi Alanı Unvan 
Kadro 

Sayısı 
Adaylarda Aranan Özel Şartlar 

Güvenlik Bilimleri 

Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Kamu 

Yönetimi 
Profesör 1 

Kamu Yönetimi alanında lisans, Kamu Yönetimi 

alanında yüksek lisans, Kamu Yönetimi alanında 

doktora yapmış olmak. Kamu Yönetimi alanında 

doçent olmak. Yapay Zekâ ve Kamu Yönetimi, 

Asker-Sivil İlişkileri ile Türk Kamu Yönetiminde 

Stratejik Yönetim alanlarında çalışmaları olmak. 
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İSTENİLEN BELGELER: 

Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını 

gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir. 

1) Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan; 

a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** 

b) Dört adet vesikalık fotoğraf, 

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,  

ç) Nüfus cüzdan fotokopisi, 

d) Özgeçmiş, 

e) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik 

belgelerinin tasdikli* birer örneği, 

f) YDS sonucunu (en az 80) veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer 

sınavlardan eşdeğer puan aldığını gösterir belge, 

g) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (6) altı takım dosya, 

h) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler) 

* Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, 

YDS- KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya e-Devlet Kapısı üzerinden 

alınacak barkodlu ve güncel çıktıları ile müracaat edilecektir. 

** Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elem anı İş Talep Formuna Polis Akademisi 

Başkanlığı web sitesi “www.pa.edu.tr” adresinde yayımlanan ilan metninden ulaşılabilir.  

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 

Müracaatlarda teslim alınan adaylara ait belgeler, konuya ilişkin mevzuat ve ilgili yönetim 

kurulu kararları çerçevesinde değerlendirildikten sonra Polis Akademisi Başkanlığı web sitesinde 

(www.pa.edu.tr) ilanen duyurulacaktır. İnternetten yapılan ilanlar tebliğ niteliğinde olup adaylara 

ayrıca posta yolu veya değişik iletişim araçları ile bilgi verilmeyecektir. 

BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER: 

Adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Polis Akademisi 

Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat ederek atamalarının yapılabilmesi için 

gerekli evrakları temin edeceklerdir. 

Adayların duyurulan süre içerisinde müracaat etmemeleri, güvenlik tahkikatlarının 

olumsuz olması, olumlu olup da atandıkları kadrolarda mevzuatta belirlenen süre içerisinde 

göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri, talep edilen belgeleri ibraz etmemeleri 

veya ibraz ettikleri belgelerin aranan şartlar bakımından içerik ve usule uygun olmadığının tespit 

edilmesi halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde atama işlemleri 

gerçekleştirilmeyecektir. 

    8726/1-1 

 



18 Eylül 2021 – Sayı : 31602 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 
Bakanlığımıza ekli listede belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 
kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş 
sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
İşçi olarak alınacaklarda; 
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul 
edilmeyecektir, 

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almamış olmak, 

5)İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak, 
6)Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 
7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe 

düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.  

8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilanın yayımlandığı gün itibarıyla 
sahip olmak, 

9) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve 
şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır, 

10) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız 
olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir, 

11) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini,  tarımsal faaliyet ve hayvan 
bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin 
unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır, 

12) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi 
olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). 

Şartları aranır. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 
1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 

20.09.2021 - 24/09/2021 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir) 

2) Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece 
bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir. 

3) İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın 
Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere 
İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş 
sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter 
huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir. 
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4) Noter kura çekimi 04/10/2021 Pazartesi günü saat 10:00'da Bakanlığımız merkez 
kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında 
alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. 

5) Kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan 
edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.  

6) Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.tarim 
orman.gov.tr adresinden duyuru yapılacaktır. 

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 
Alım Süreci 

20.09.2021 24.09.2021 İş Kur ilanı ve başvuruların alınması 
04.10.2021 Noter tarafından kura çekimi yapılması 

05.10.2021 10.10.2021 Çekilen kura sonucunda belirlenen asil ve yedek adayların ilanı 

11.10.2021 15.10.2021 Kura sonucu adı çıkan asil ve yedek adayların ilanda istenilen 
belgelerini iş başvurusu yaptığı işyerine teslimi 

18.10.2021 20.10.2021 İşyerlerimiz tarafından teslim alınan belgelerin Bakanlığa iletilmesi 
21.10.2021 31.10.2021 Belgelerin kontrolü 

01.11.2021 05.11.2021 

Atanmaya hak kazanan ve kazanamayan adayların ilanı ile eksik 
veya hatalı belgeden dolayı hak kazanamayan adayların itirazlarının 
kabul edilmesi. Bu tarihten sonra yapılan itiraz başvuruları kabul 
edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Kura sonucu adı çıkan adaylardan belge kontrolü sonucunda atanmaya hak kazananlar 
7315 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereği arşiv araştırması 
yapıldıktan sonra belirlenecektir.  

Kura sonucu adı çıkan ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin 
ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan 
edilecektir. 

Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde 
göreve başlamayanlar (doğum ve hastalık raporları olanlar ile COVID-19 salgını sebebiyle 
karantinada bulunanlardan göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını 
taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan 
atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak 
suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılacaktır, yedek listede yer alıp ataması 
yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar, 

Meslek Sayı 
Ağır Vasıta 1 
Aşçı 4 
Elektrikçi 1 
Gemi Adamı 1 
Genel Temizlik Görevlisi 27 
İnşaat işçisi 4 
Kaloriferci 4 
Kaynakçı 1 
Marangoz 2 
Oto Boyacısı 1 
Sıhhi Tesisatçı 3 
Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 1 
Tarım Hizmetleri İşçisi 68 
  118 

İlanen duyurulur. 
 8669/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda

Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/09/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-128

Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/09/2021 Tarihli ve 10409, 10412,

10416 ve 10419 Sayılı Kararları

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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