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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN
TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilene-
bilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Des-
teklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/B maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m), (o) ve (r)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına (ş) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bentler ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“m) Yerli aksam: Elektrik üretim tesisinde kullanılan aksama ait yurt içinde imal edilen
ilgili bütünleştirici parçaların aksam içindeki oranlarının toplamının en az % 55 olduğu aksa-
mı,”

“o) Yerli imalat tespit heyeti: Yerli ürün desteği talebinde bulunulan aksam ve/veya bü-
tünleştirici parçanın üretim yerinde imal edildiğini ve/veya elektrik üretim tesisinde kullanıl-
dığını kontrol etmek amacıyla Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kurum/kuruluşlar
tarafından oluşturulan en az iki kişilik heyeti,”

“r) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) Yönetme-
liği: 01/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliği,”

“t) Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi: Şebekeye aynı bağlantı noktasından
bağlanan tamamı yenilenebilir birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacı ile ku-
rulan tek bir elektrik üretim tesisini,

u) Destekleyici Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisi: Üretim tesislerinde ısıl dönüşüm sü-
recinde diğer bir enerji kaynağından da yararlanılan tek bir elektrik üretim tesisini,

ü) Ana kaynak: Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde önlisans veya lisans
başvurusunda tercih edilen kaynağı,

v) Yardımcı kaynak: Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde önlisans veya li-
sans başvurusunda kullanılan ana kaynak türünde olmamak üzere, ana kaynak dışındaki diğer
kaynak ya da kaynakları”

“(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar, ilgili
mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış olan elektrik üretim te-
sisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi kabuller ile işletmeye giren üni-
telerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin ikinci fıkra kapsa-
mındaki belgeler 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuru-
luşa sunulur. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.”

“(5) Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılan kojenerasyon sistemine
ait lisans sahibi tüzel kişi tarafından hazırlanan Ek-1/Lahika-1’deki teorik rapor ile Ek-1/La-
hika-2’de belirtilen Taahhütname, bu madde kapsamında belirtilen süreler içerisinde Bakanlık
ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. 
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(6) Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılan kojenerasyon sistemine
ait Ek-1/Lahika-1’de belirtilen, Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluş tarafından işletme şartla-
rında, tesiste yapılan ölçümlere göre hazırlanan ve teorik raporda verilen değerlerin teyidini
içeren saha doğrulama raporu, lisans sahibi tüzel kişi tarafından kojenerasyon sistemi için yerli
katkı ilave fiyatından yararlanılan ilk yıl içerisinde Bakanlığa sunulur.   Bu raporda kojeneras-
yon sistemine ilişkin verim değerinin en az %85 (yüzde seksen beş) ve birincil enerji kaynağı
tasarruf oranının en az %10 (yüzde on) olmaması durumunda söz konusu kojenerasyon sistemi
yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz ve ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi YEKDEM
Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini
teminen EPDK’ya bildirilir. 

(7) Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisleri ile Destekleyici Kaynaklı Elektrik
Üretim Tesislerinin yerli katkı ilave fiyatı başvuruları bu madde kapsamında gerçekleştirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından ya-
pılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31 Ekim tarihine kadar EPDK’ya
ve başvuru sahibine bildirilir.”

“(4) Yerli katkı ilave fiyatından önceki dönemlerde faydalanmış olan elektrik üretim
tesisinde hasar gören bütünleştirici parçaların değişimi durumunda tevsik edici tüm bilgi ve
belgeler değişimin yapıldığı tarihten sonraki 1 Ağustos tarihine kadar bu Yönetmelik kapsa-
mında değerlendirilmek üzere Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur.
Aksi takdirde, söz konusu tesis değişim tarihi itibariyle ilgili bütünleştirici parçaya ait (üretim
tesisindeki tüm üniteler için) yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz ve ilgili üretim lisansı
sahibi tüzel kişi YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların
faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir. Hasar görmüş aksamın veya bü-
tünleştirici parçanın geçici süreli ve üretimi kısmen etkileyen çeşitli hallerden dolayı (grev, lo-
kavt, iflas, ifa zorluğu vb.) yurt içi kaynaklardan temin edilemeyeceğinin anlaşılması halinde
söz konusu durum tevsik edici belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlık ve/veya Ba-
kanlığın görevlendirdiği kuruluşa bildirilir. Söz konusu kısmi ve geçici olumsuzluğun tespiti
ve gerekçelerinin Bakanlıkça uygun bulunması durumunda; bu aksam veya bütünleştirici par-
çalarda yerlilik şartı aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(4) Birinci fıkra kapsamında hesaplanacak yerli katkı ilave fiyatından son yararlanma

dönemi EPDK tarafından belirlenir.
(5) Yerli katkı ilave fiyatı, Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisleri’ndeki her bir

yenilenebilir kaynak için hesaplanacak yerli katkı ilave fiyatı ile Kanuna ekli I sayılı cetvelde
bu kaynaklar için belirlenen fiyatların toplamının düşük olanı üzerinden EPDK tarafından be-
lirlenecek kalan faydalanma süresi için uygulanır. Bu tesislerde, ana kaynak dışındaki yardımcı
kaynak için, asgari bir önceki takvim yılında bu yardımcı kaynak türündeki tesisler için yerli
katkı ilave fiyatı uygun bulunan aksam/bütünleştirici parçalar kullanılır. Aksi takdirde, başvuru
reddedilir ve tesis yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz. 

(6) Destekleyici Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri’nde, yerli katkı ilave fiyatı, ana
kaynak ve bu kaynağın EPDK tarafından belirlenecek kalan faydalanma süresi için uygulanır.
Bu tesislerde, ana kaynağa ilave olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için asgari
bir önceki takvim yılında bu kaynak türündeki tesisler için yerli katkı ilave fiyatı uygun bulunan
aksam/bütünleştirici parçalar kullanılır. Aksi takdirde, başvuru reddedilir ve tesis yerli katkı
ilave fiyatından yararlandırılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ek-1’de; Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi başlığında yer alan “3.2 Kule

Bağlantı Elemanları” bütünleştirici parçasının Kule-Nasel, Kule-Kule ve Kule-Zemin arasın-
daki kısımları ile Fotovoltaik Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi başlığında yer alan
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“PV Panel Entegrasyonu ve Güneş Yapısal Mekaniği İmalatı”na ait “1.2 Elektriksel bağlantılar”
bütünleştirici parçasının doğru akım kablosu,  doğru akım sigortası, doğru akım parafuduru ve
doğru akım anahtarlı ayırıcı için ayrı ayrı Yerli Malı Belgesi sunulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Elektrik üretim tesislerinde kullanılmak üzere belgelendirme işlemlerine başlanmış
ancak belgelendirme işlemleri tamamlanmamış aksam ve/veya bütünleştirici parçalar için bi-
rinci fıkrada yer alan ilgili standardın gerektirdiği sertifikalar  (Tip Sertifikası ve/veya Ürün
Sertifikası veya Birim Doğrulama Sertifikası ve benzeri) temin edilinceye kadar, başvuru sahibi
belgelendirmeye esas standardın kapsamında bulunan sertifikalardan, Tip Sertifikası için; Pro-
totip Belgesi, Tasarım Doğrulama Sertifikası, Tasarım Esaslı Değerlendirme Sertifikası, İmalat
Uygunluk Sertifikası, Son Değerlendirme Sertifikası ve benzeri sertifikalardan ve/veya belge-
lerden biri veya birkaçını, Ürün Sertifikası veya Birim Doğrulama Sertifikası ve benzeri için;
birinci fıkrada belirtilen kuruluşlardan aldığı belgelendirmeye esas standardın kapsamında baş-
vuru yaptığı ve incelemelerin başladığı ancak belgelendirme süreçlerinin tamamlanamadığına
dair  yazı ve belgelendirme sürecine ilişkin nihai belgelendirmeye esas olacak Belgelendirme
Kuruluşu tarafından düzenlenmiş onaylı inceleme ve/veya test raporlarını, Ek-5’teki başvuru
dilekçesi ile birlikte TSE’ye; Ek-5/Lahika-1’deki Taahhütnameyi Bakanlık ve/veya Bakanlığın
görevlendirdiği kuruluşa sunar. Bu kapsamda TSE tarafından üçüncü fıkraya göre düzenlenecek
Sertifika Uygunluk Belgesi, başvuru sahibi tarafından Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlen-
dirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(6) Beşinci fıkraya göre başvuru yapanlar, Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği
kuruluşa yaptıkları başvuru tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde birinci fıkrada yer alan
sertifikaları tamamlayıp Ek-5’teki başvuru dilekçesi ile TSE’ye müracaat ederek üçüncü fıkra
kapsamında TSE’den nihai Sertifika Uygunluk Belgesini alır ve dördüncü fıkra kapsamında
Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Aksi takdirde yerli katkı ilave fi-
yatından yararlandırılmaz ve ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi YEKDEM Yönetmeliği kap-
samında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen
EPDK’ya bildirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden yararlanmak isteyen lisans sahibi
tüzel kişilere ait elektrik üretim tesislerinde kullanılan aksam/bütünleştirici parçaların üretimine
ilişkin üretim programları imalat öncesinde lisans sahibi tüzel kişi tarafından Bakanlık ve/veya
Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Sunulan aksam/bütünleştirici parçaların üretim
ve/veya montajına ilişkin denetimler, gerekli görülmesi halinde, Yerli İmalat Tespit Heyeti ta-
rafından yapılabilir veya yaptırılabilir. Yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak isteyen üretim
tesislerinde inşaat ve/veya montaj yapılması sırasında toprak veya su altında kalacak olan ya
da dışarıdan tespit yapılamayacak şekilde kapalı hale getirilmesi gereken aksam ve bütünleş-
tirici parçalar, inşa edilmeden veya montajı bitmeden Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlen-
dirdiği kuruluşa lisans sahibi tüzel kişi tarafından bildirilir. Bunlar fotoğraf, video vb. araçlarla
desteklenerek lisans sahibi tüzel kişi tarafından Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği
kuruluşa raporlanır. Yerli İmalat Tespit Heyetinin gerekli gördüğü rapor, bilgi ve belgeler, bil-
dirim tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği
kuruluşa sunulur, aksi takdirde, ilgili bütünleştirici parça için yerli katkı ilave fiyatından ya-
rarlandırılmaz.”

“(4) Bakanlık tarafından yerli katkı ilave fiyatından yararlanan elektrik üretim tesisle-
rinin ünitelerinde ikinci fıkrada öngörülen usule uyulmadan modernizasyon, yenileme ve ta-
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dilatlar yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi YEKDEM Yö-
netmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini
teminen EPDK’ya bildirilir.

(5) Bakanlık tarafından bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlık ve/veya Bakanlı-
ğın görevlendirdiği kuruluşa sunulan belgelerde, yanıltıcı bilgi ve/veya belge verildiğinin/dü-
zenlendiğinin tespiti halinde, ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi YEKDEM Yönetmeliği kap-
samında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen
EPDK’ya bildirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Devam eden iş ve işlemler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2021 yılında yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak üzere

yapılacak başvurularda, 4 üncü madde kapsamındaki belgeler 16/10/2020 tarihine kadar Ba-
kanlığa ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Bu kapsamda eksik ve/veya yan-
lış evrak tespit edilen başvurular için en geç 23/10/2020 tarihine kadar eksik ve/veya yanlış
evraklar ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru sahibi, bu başvurulara
ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 28/10/2020 tari-
hine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Bu fıkra kapsamında
yapılan başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan
inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31/10/2020 tarihine kadar EPDK’ya
bildirilir.

(2) 1/11/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında ilk defa işletmeye girecek elektrik üretim
tesisleri için yapılacak başvurulara ilişkin 4 üncü madde kapsamındaki belgeler 31/12/2020
tarihine kadar Bakanlığa ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Bu başvurulara
ilişkin eksik ve/veya yanlış evrak tespit edilen başvurular için en geç 15/9/2021 tarihine kadar
eksik ve/veya yanlış evraklar ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru
sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzen-
leyerek 30/9/2021 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar.
Bu fıkra kapsamında yapılan başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği ku-
ruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31/10/2021 ta-
rihine kadar EPDK’ya ve başvuru sahibine bildirilir. Bu tesislere ilişkin 31/12/2020 tarihinden
sonra kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tara-
fından yeni ünitelere ilişkin 4 üncü madde kapsamındaki belgeler ilgili yılın 1 Ağustos tarihine
kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, yerli katkı
ilave fiyatından yararlandırılmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1, EK-3 ve EK-5/Lahika-1 ekteki şekilde
değiştirilmiş ve EK-1’den sonra gelmek üzere aynı Yönetmeliğe ekteki EK-1/Lahika-1 ve
EK-1/Lahika-2 eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/6/2016 29752

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/6/2017 30091

2- 28/7/2017 30137

3- 20/9/2019 30894
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Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-

tim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fık-

rasında yer alan “25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-

rarnamesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (aa) bendinde

yer alan “hafta sonu” ibaresinden sonra gelmek üzere “tatili, ara tatil” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elve-

rişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına is-

tinaden mahalli mülkî idare amirince kurumlarda eğitim öğretime ara verilebilir. Bu durumlarda

kursiyerlerin eksik kalan eğitim öğretimleri için telafi eğitimi yapılır. Telafi eğitimi ile ilgili

hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenler; eylül ayının ilk iş gününden derslerin

başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler

ile ara tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan program dâhilinde kendi kurumlarında mesleki çalışma

yaparlar. Mesleki çalışma programı, kurum müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta

önceden duyurulur. Kurum müdürlüğünce mesleki çalışma görevi verilenlere, bu süre zarfında

kurs ve sınav görevi verilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasına “yarıyıl tatili”

ibaresinden sonra gelmek üzere “, ara tatiller, yaz tatili” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Haftalık ders programı, öğretmenler kurulunda görüşülür ve kurum müdürünün

onayıyla uygulamaya konulur. Program öğretmenlere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Defter, cetvel ve dosyalar, 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre saklanır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma

dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun
oluşumu, görev ve yetkileri ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve
stokçuluk uygulamalarının denetlenmesine ve idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve Ek 1 inci maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
c) Başkan: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Başkanını,
ç) Fahiş fiyat artışı: Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer

acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satışa sunulan ve kamunun
beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan
mal ve hizmetlerin fiyatında girdi ve diğer üretim maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe
dayanmaksızın yapılan aşırı ve adil olmayan artışı,

d) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,
e) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,
f) Kurul: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunu,
g) Perakende işletme: Alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme,

özel yetkili işletme, perakende ticaretle uğraşan diğer ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr iş-
letmelerini,

ğ) Stokçuluk: Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil
durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratan, piyasa denge-
sini ve serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faali-
yetlerini,

h) Şikâyet sistemi: Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin stokçuluk ve fahiş fiyat
artışı uygulamalarına ilişkin şikâyetlerin iletilmesi ve sonuçlarının bildirilmesi amacıyla Ba-
kanlıkça oluşturulan elektronik sistemi,

ı) Tedarikçi: Satışa sunulması amacıyla üreticilere veya perakende işletmelere mal ve
hizmet sağlayan, üretici dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi, 

i) Üretici: Perakende işletmelerde satışa sunulan malları üreten gerçek veya tüzel kişiyi,
j) Üye: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu üyesini,
k) Yetkili idare: İşyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel

idareleri ile diğer idareleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Oluşumu ve Üyelerin Nitelikleri ile Görev ve Yetkiler

Kurulun oluşumu
MADDE 4 – (1) Kurul;
a) İç Ticaret Genel Müdürü,
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b) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü,
c) Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü,
ç) Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ta-

rım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen birer Genel Müdür,
d) İlgili İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı,
e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Yönetim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen birer yönetim kurulu üyesi ya da genel
sekreter yahut genel sekreter yardımcısı,

f) Tüketicileri temsilen 3/7/2014 tarihli ve 29049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Reklam Kurulu Yönetmeliğinde belirlenen üye,

g) Perakende temsilcisi ve üretici temsilcisi olarak 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 57 nci maddesi uyarınca
kurulmuş olan Perakende Sektör Meclisi’nin başkanı veya başkan yardımcısı ile Gıda Sektör
Meclisi’nin başkanı veya başkan yardımcısı,

olmak üzere on üç üyeden oluşur.
Üyelerin nitelikleri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (f) ve (g)

bentlerinde belirtilen üyelerin;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) En az iki yıllık yüksekokul mezunu ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği

kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmaması,
ç) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş

veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet
sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı ve kaçakçılık suçla-
rından hüküm giymemiş olması, 

gerekir.
Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (f), ve (g)

bentlerinde belirtilen üyelerin görev süresi iki yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Aynı maddenin (ç), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen üyeler kendilerini
atayan makam ve merciiler tarafından görev süresi içerisinde dahi atanma şartlarını taşıyan ki-
şiler ile değiştirilebilir. Görev süresi sona eren üyenin görevi, yeni üye görevine başlayıncaya
kadar devam eder. İstifa veya vefat eden, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya ya da maze-
retli veya mazeretsiz olarak bir takvim yılı içinde en az altı toplantıya katılmayan üyeler ile
5 inci maddede belirtilen şartları taşımadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılanların üyeliği
ilgili kuruluşa Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine sona erer. Boşalan üyeliklere 4 üncü ve
5 inci madde esasları dâhilinde bir ay içinde görevlendirme yapılır. Bu durumda,  göreve baş-
layan üye yerine geçtiği üyenin görev süresini tamamlar. 

Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri

korumaya yönelik gerekli tedbirleri almak ve bunların uygulanmasını sağlamak.
b) Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili denetim ve incelemeler yapmak

veya yaptırmak. Bu denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin
savunmasını almak veya alınmasını sağlamak.   
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c) Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket ettiği tespit
edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde idari para cezası kararı almak ve bu kararın uygulanmasını
sağlamak.

ç) Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili ilke ve kuralları belirlemek.
d) Bakan tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili verilen diğer

görevleri yerine getirmek.
Başkanın görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Kurula, İç Ticaret Genel Müdürü başkanlık eder.
(2) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurulu temsil etmek.
b) Kanun ve bu Yönetmelik ile Kurula verilen görevlerin yürütülmesini ve yetkilerin

kullanılmasını sağlamak.
c) Gerekli hallerde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili Kurul adına re-

sen denetim başlatmak.
ç) Sekretarya tarafından yapılan hazırlık üzerine toplantı gündemini belirlemek.
d) Kurul toplantılarını yönetmek ve toplantıların gündeme göre yürütülmesini sağlamak.
e) Kurul kararlarının uygulanmasını ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
f) Kurul ile ilgili diğer işleri yapmak.
Sekretarya
MADDE 9 – (1) Kurulun sekretarya hizmetleri İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından

yürütülür. 
(2) Sekretaryanın görevleri şunlardır:
a) Toplantı hazırlıklarını yapmak ve toplantı çağrısını 12 nci maddeye uygun şekilde

üyelere göndermek.
b) Kurulun toplantı tutanaklarını düzenlemek ve toplantıya katılan üyeler tarafından

imzalanmasını sağlamak.
c) İlgili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmaları yürütmek.
ç) Bakanlığa yapılan şikâyet başvurularında, 10 uncu maddenin ikinci fıkrası ile Kurul

tarafından belirlenen ilke ve kurallara uygun olmayan başvuruları reddederek bu durumu ge-
rekçesiyle birlikte başvuru sahibine bildirmek; uygun olan başvuruları ise ön inceleme yapılmak
üzere ilgili il müdürlüğüne veya Başkanın talimatı üzerine yetkili idareye göndermek.

d) Denetim sonuçlarını inceleyerek rapor halinde Kurula sunmak.
e) Kurul kararlarını ve çalışmalarını raporlayarak Başkana sunmak.
f) Kurulun evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şikâyet Başvurusu ve İncelemeler ile Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Şikâyet başvurusu ve inceleme
MADDE 10 – (1) Şikâyet başvurusu dilekçeyle, şikâyet sistemi üzerinden veya diğer

elektronik başvuru yöntemleri kullanılarak Bakanlığa ya da il müdürlüğüne yapılır.
(2) Şikâyet başvurularında;
a) Şikâyetçinin gerçek kişi olması durumunda adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya

yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgilerine; tüzel kişi olması durumunda ise unvan ve ile-
tişim bilgilerine,

b) Şikâyete konu üretici, tedarikçi veya perakende işletmeye ait tanıtıcı bilgiler ve ile-
tişim bilgileri ile mal veya hizmete ilişkin bilgiler ile varsa belge, fotoğraf ve video görüntü-
lerine,

yer verilir.
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(3) İkinci fıkraya ve Kurul tarafından belirlenen ilke ve kurallara uygun olmayan baş-
vurular Bakanlıkça veya il müdürlüğünce reddedilir ve bu durum gerekçesiyle birlikte başvuru
sahibine bildirilir.

(4) İkinci fıkraya ve Kurul tarafından belirlenen ilke ve kurallara uygun olan başvurular
il müdürlüğünce ön incelemeye alınır ve bu inceleme sonucunda düzenlenen rapor, rapora da-
yanak teşkil eden tutanak, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen savunma yazısı ve
diğer belgelerle birlikte sekretaryaya gönderilir. 

(5) Başvurudan veya başvuruya ilişkin Kurul kararı alınmadan önce yargı yoluna gi-
dildiğinin tespiti halinde başvuru işlemden kaldırılır ve bu durum gerekçesiyle birlikte başvuru
sahibine bildirilir. 

(6) Kurul, ihtiyaç duyulması halinde sektör ve/veya ürün özelinde alt çalışma komis-
yonları kurulmasına karar verebilir. 

Savunma
MADDE 11 – (1) Resen veya şikâyet üzerine yapılan denetimlerde, Bakanlık, il mü-

dürlüğü veya yetkili idare tarafından üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin ya-
pıldığı günden başlamak üzere on günden az olmamak kaydıyla savunma süresi verilir. Bu süre
bir defaya mahsus on güne kadar uzatılabilir.

(2) Savunmaya dayanak teşkil eden her türlü belge, üretici, tedarikçi ve perakende iş-
letme tarafından savunma yazısına eklenir. 

(3) Birinci fıkra çerçevesinde verilen süreler içinde savunma yapılmaması durumu hariç
olmak üzere, üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması alınmadan Kurul tarafından
idari para cezası kararı alınamaz ve uygulanamaz.

Toplantı
MADDE 12 – (1) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine Başkan dâhil en az yedi üye ile top-

lanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması gerekir.
(2) Toplantı çağrısının yazılı olarak yapılması esastır. Kurul tarafından önceden karar

alınmış olması halinde elektronik posta, telefon veya kısa mesaj ile toplantı çağrısı yapılabilir.
Toplantı çağrısında toplantının tarihi, saati ve yeri ile gündemine yer verilir. Toplantı çağrısı
toplantıdan önce üyelere ulaştırılır.

(3) Toplantı öncesinde, yedi üyenin yazılı talebi; toplantı sırasında ise toplantıda hazır
bulunanların çoğunluğunun talebi halinde gündeme madde eklenebilir.

(4) Başkan ve üyelerin toplantılara düzenli olarak katılmaları esastır. Toplantıya katı-
lamayacak üyeler, geçerli mazeretlerini toplantıdan önce Başkana yazılı olarak veya elektronik
posta ya da kısa mesaj ile bildirir. Başkan tarafından toplantıya çağrılmaları durumunda maze-
retli veya izinli üyelerin toplantıya katılmaları zorunludur.

(5) Başkanın, mazereti nedeniyle katılamadığı toplantılara Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürü başkanlık eder.

(6) Kurul Başkanı ve üyeleri; kendilerine, üstsoy ve altsoyundan olanlar ile eşi ve üçün-
cü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarına ilişkin toplantılara katılamazlar.

(7) Gerekli hallerde kurul üyeleri dışında kalan gerçek kişiler, kamu kurum ve kuru-
luşları ile tüzel kişilerin temsilcileri bilgilerine başvurulmak üzere toplantılara davet edilebilir.

Görüşme ve karar
MADDE 13 – (1) Görüşme ve oylama süreci Başkan tarafından yönetilir.
(2) Herhangi bir nedenle görüşülemeyen gündem maddeleri, bir sonraki toplantının

veya Başkan tarafından belirlenen sonraki toplantılardan birinin gündemine dâhil edilir.
(3) Görüşmeler tamamlandıktan sonra karar almayı gerektiren gündem maddeleri sıra-

sıyla oylamaya sunulur. Her bir üyenin bir oy hakkı olup vekâleten veya çekimser oy kullanı-
lamaz.

(4) Kurul, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması
halinde Başkanın oy kullandığı tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir. 
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(5) Toplantının elektronik ortamda yapılması halinde oylama da elektronik ortamda ya-
pılır.

(6) Aynı toplantıda görüşülerek karara bağlanmış bir gündem maddesi, toplantıda hazır
bulunan en az üç üyenin talebi üzerine alınan Kurul kararı ile yeniden görüşülerek karara bağ-
lanabilir.

(7) Kurul toplantılarında alınan kararlar tutanağa bağlanır. Tutanağın her sayfası top-
lantıya katılan üyeler tarafından toplantı sonunda imzalanır. Karara muhalif kalan üyeler ayrı
ayrı veya birlikte karşı oy yazısı yazabilir.

(8) Üyelerin fiziki katılımı olmaksızın yapılan toplantılara ilişkin karar tutanakları, bu
toplantıya katılan üyelerin fiziki katılımıyla yapılan ilk toplantıda imzalanır. Ancak, acele hal-
lerde tutanaklar elden dolaştırılarak imzalatılabilir. 

(9) Kurul toplantılarına her takvim yılında bir numaradan başlanarak teselsül eden nu-
maralar verilir. Ayrıca, toplantılarda alınan kararlara da her toplantıda bir numaradan başlanarak
teselsül eden numaralar verilir. 

Kararların uygulanması ve açıklanması
MADDE 14 – (1) Kurul kararları Bakanlıkça uygulanır. 
(2) Kurul kararları kamuoyunun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması ile mal ve hizmet

piyasasındaki tarafların ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Bakanlıkça açıklanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve ceza hükümleri 
MADDE 15 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasında oluşan tereddütleri gi-

dermeye, ortaya çıkan sorunlar ve şikâyetlerle ilgili olarak üretici, tedarikçi ve perakende iş-
letmelerde denetim yapmaya, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi talep
etmeye yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini il müdürlükleri aracılığıyla da kullanabilir. 

(2) Denetim yetkisinin il müdürlüğünce kullanılması durumunda, Kurulda üyesi bulu-
nan Bakanlıkların taşra birimlerinde çalışan personel de denetime katılabilir. 

(3) Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin
fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları hakkında ön inceleme mahiyetinde denetim yap-
makla görevlidir. Bu fıkra kapsamında yapılan denetimin sonuçları Bakanlığa derhal bildirilir.

(4) Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere on bin Türk
Lirasından yüz bin Türk Lirasına; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere ise elli bin Türk Li-
rasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası Kurul tarafından verilir.

(5) İdari para cezasının belirlenmesinde; işlenen fiilin ağırlığı ve haksızlık içeriği, iş-
letmenin türü, büyüklüğü ve bulunduğu sektör, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetinden sağ-
lanan menfaat ile daha önce aynı konuda idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı gibi hu-
suslar dikkate alınır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19)

Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği
17/4/2020 tarihinden önce fahiş fiyat artışı uygulamaları hakkında Bakanlığa yapılan başvu-
rular, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mev-
zuatı kapsamında Reklam Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER TASARIM

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Tek-

nolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-
rına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler

Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim Sorumlusu: Merkez Birimlerinden sorumlu akademik personeli,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (DPÜ-İLTEM): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım

Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezini,
ç) Merkez Birimleri: Merkez bünyesinde kurulu olan araştırma ve tasarım laboratuvar-

larını,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcısını,
f) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların ihtiyaç duydukları ileri araştırma

makine ve cihazlarını temin ederek laboratuvar imkânlarını sağlamak.
b) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma makine ve cihazlarını temin

ederek, Merkez birimlerine bağlı olarak kurulan Ar-Ge birimlerinin ortak kullanımına sunmak.
c) Merkezden; diğer üniversitelerin, enstitülerin, araştırma merkezlerinin, teknokent-

lerin, sanayi ve kamu kuruluşlarındaki araştırmacıların da yararlanmasını sağlayarak, yapa-
cakları ulusal ve uluslararası projelerde ihtiyaç duyulan test, analiz ve ölçüm isteklerini Mer-
kezin olanakları ölçüsünde karşılamak, raporlarını hazırlamak ve yorumlarını yapmak.

ç) Merkez bünyesinde yapılamayan analiz ve testler için birimlere yönlendirme yap-
mak.
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d) Merkezin faaliyet alanına giren konularda Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Eği-
tim Merkezleri ve diğer birimleri ile iş birliğinde bulunarak bu Merkez ve birimler aracılığıyla
seminer, kurs, eğitim ve sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

e) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile
iş birliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları
teminine çalışarak, Üniversitede yürütülen nitelikli projelerin potansiyelini artırmak.

f) Araştırma, tasarım ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik
bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap,
makale, dergi ve benzeri yayın faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Birimleri ve Birim Sorumlusu

Merkez birimleri
MADDE 6 – (1) Bu birimler; üniversiteler, kamu kuruluşları ve sanayide çalışan araş-

tırmacılar için modern test ve analiz cihazlarının yer aldığı bilimsel araştırma, eğitim, test ve
analiz laboratuvarlarıdır.

Birim Sorumlusu
MADDE 7 – (1) Birim Sorumlusu olarak Müdür tarafından Merkez birimlerindeki faa-

liyetlerin yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu müdür yardımcılarından birisi görev-
lendirilir. Gerekli görüldüğü durumlarda cihazların teknik işleyişi, metot geliştirilmesi ve uz-
manlık isteyen konularında Merkez birimlerine Müdürün önerisiyle Rektör tarafından Üniver-
sitenin öğretim elemanlarından akademik görevleri yanı sıra sorumlu olarak yetkilendirilebi-
lir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 9 – (1) Müdür; Üniversitenin Fen ve Mühendislik Fakültelerinden, kadrolu

öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi
sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bu-
lunamayacağı durumlarda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün altı ay-
dan az görevinin başında bulunamayacağı durumlarda ise yardımcılarından biri müdürlüğe ve-
kalet eder. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun toplantılarına başkanlık etmek ve Yöne-

tim Kurulunun gözetim ve denetimi altında ve Danışma Kurulunun görüş ve önerileriyle Mer-
kezin işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak ve Danışma Kurulu-
nun görüş ve önerilerini Yönetim Kurulunun oluru ve Rektör onayı aldıktan sonra uygulamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir yıl sonraki çalışma programını her yılın ocak
ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunmak ve olurunu aldıktan sonra uygulamak.

ç) Müdür yardımcılarının görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.
d) Danışma Kurulunun görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.
e) Aksi bulunmayan hükümlerde personele ilişkin disiplin ve özlük işlerini yürütmek.
f) Merkez birimlerinin Üniversite elemanlarınca kullanımı ve çalışma prensipleri ile il-

gili birimlerin çalışma yönergesi ve ihtiyaç duyulacak diğer yönergeleri hazırlamak.
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g) Merkez birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
ğ) Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gün-

demini hazırlamak.
h) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanına uygun Üni-

versitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ile birlikte
toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görev-
lendirilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri tekrar görevlendirilebilir. Görev süreleri
dolan ya da herhangi bir şekilde görev süresi dolmadan ayrılan, Yönetim Kurulu toplantılarına
mazeretsiz olarak iki defa üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer. Görev süresi dolmadan
ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Müdürün görev süresinin sona ermesi
ile Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri de sona erer. Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan
Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy çok-
luğunun sağlanamaması durumunda Müdürün oyu belirleyici sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma prensipleri, işleyişi ve çalışanlarına ilişkin konularda gerekli ka-

rarları almak.
b) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme

sonuçlarını rapor halinde Rektör onayına sunmak.
c) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yı-

lın çalışma programını hazırlamak.
ç) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarına ilişkin kararlar almak.
d) Merkezin yıllık bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak.
e) Gerekli yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.
f) Müdürün önerdiği konular hakkında karar almak.
g) Danışma Kurulunu oluşturarak Rektörün onayına sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulu; doğal üyeleri ile bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarda bilgi sa-
hibi olan birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve
diğer üniversitelerin öğretim üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yetkililerinden
oluşmak üzere, Müdürün teklifi, Rektörün onayı ile üç yıl için seçilen en az on beş en çok otuz
üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Müdürün görev süresinin sona ermesi ile Danışma
Kurulu Üyelerinin görevleri de sona erer.

(2) Danışma Kurulu, Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör yardımcısının başkan-
lığında yılda en az bir kez salt çoğunluk aranmadan toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevle-

riyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar
hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.
c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite

merkezleri, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlama ko-
nularında görüş ve öneride bulunmak.
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Müdür yardımcıları
MADDE 15 – (1) Müdürün önerisiyle Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görev-

lendirilir. Müdür yardımcılarından biri, Merkez birimlerindeki faaliyetlerin yürütülmesi ve ko-
ordinasyonunda, diğeri ise idari ve personel işlerinde, Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite
öğretim üyeleri arasından seçilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple
görevinden ayrılması halinde kendilerini öneren Merkez Müdürü ile birlikte müdür yardımcı-
larının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görev süresi dolan müdür yardımcısı tekrar
görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcılarından
biri vekalet eder. Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar. Müdürün katıla-
madığı toplantılara müdür yardımcılarından biri katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekalet
edebilir.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 16 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Müdürün verdiği görevleri yapmak.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarının sekretaryasını yapmak.
c) Müdürün gözetimi ve denetimi altında sorumlu olduğu Merkez işlerini yürütmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması
MADDE 17 – (1) Merkezin mal, hizmet, cihaz, donanım ve sarf malzeme ihtiyaçlarının

karşılanması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yürütülür.
Personel ihtiyacı
MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel
tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 19 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Danışmanlık hizmeti
MADDE 20 – (1) Merkez; faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında daha kaliteli hizmet

üretmek amacı ile özel bilgi, uzmanlık ve deneyim gerektiren işler konusunda belirli bir zaman
zarfı için gerçek veya tüzel kişilerden danışmanlık hizmeti alabilir. Danışmanlık koşulları dü-
zenlenerek ortak bir protokol ile kayıt altına alınır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararları ve Kütahya Dumlu-
pınar Üniversitesi Senato Kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 22 – (1) 30/3/2012 tarihli ve 28249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dum-

lupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3 KISIM 175 KALEM SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyacı 3 kısım 175 kalem spor malzemesi, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

şekilde, ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan marka listesinde belirtilen markalardan biri olmak 

kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai 

fiyatları olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

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

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

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

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise 

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

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

belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 11.06.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 3718/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve 

niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazın satış ihalesi 09/06/2020 Salı günü saat 14:00’de 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile Büyükşehir 
Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

 Söz konusu taşınmazın tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat 
bedeli ve şartname bedeli aşağıda belirtilmiştir. 

PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ 

S. 
No 

Ada/ 
Parsel 

Pay/ 
Payda 

İmar Durumu 
Taşınmaz 

Alanı (m²) 

m² Birim 
Fiyatı (TL) 

Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat (TL) 

2 12976/1 1/1 
Ticaret + Konut 

E=2,10 ve Yençok= 
7 Kat 

9.513,43 2.000,00 19.026.860,00 570.810,00 

SATIŞ ŞARTI 

Satış bedelinin % 50’ si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin 
kalan % 50’ si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır. Satış bedelinin peşin 
ödenmesi halinde herhangi bir indirim işlemi uygulanmayacak ve satışı yapılmış olan 
taşınmazların alacağa karşılık mahsubu yapılmayacaktır. 

ŞARTNAME BEDELİ (TL) 500,00-TL’ dir. 

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak 
hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube 
Müdürlüğüne 09/06/2020 Salı günü saat 13:30’ a kadar teslim edilmesi zorunludur. 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR 
1- Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut) 
2- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek(İkametgâh Belgesi), kanuni tebligat beyanı 

ve kimlik fotokopisi. 
3- Gerçek Kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi-Tüzel kişi olması halinde noter 

tasdikli imza sirküsü. 
4- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza 
beyannamesi. 

5- Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek 
(Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi. 

6- Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin 
%3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat 
mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır. 

7- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin 
üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar 
tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. 

8- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 
9- Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. 

Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. 
10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.  
11- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu 

ihaleye katılamazlar. 
12- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir. 
13- Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir.  
İLAN OLUNUR 3510/1-1 
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1 KALEM TIBBİ CİHAZ (ALT EKSTREMİTE ROBOTİK  
REHABİLİTASYON CİHAZI ) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımları (1 Adet Alt Ekstremite Robotik Rehabilitasyon Cihazı ) işi 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine 
dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 . maddesi 
(e) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/257534 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 
b) Telefon ve faks numarası : (342)360 11 85 - (342)360 17 01 
c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımları 
  Alt Ekstremite Robotik Rehabilitasyon Cihazı 1 Adet 
b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği yere 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 gündür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 
b) Tarihi ve saati : 09/06/2020 Salı günü saat:10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ dan görülebilir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 200 TL Türk 

Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep 
Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine iadeli 

taahhütlü posta ile ya da elden teslim edilecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 

 3673/1-1 

—— • —— 
BALAST ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2020/257476 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : basrimeletli@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi. ALPU İSTASYONUNDA 5.000 

METREKÜP - YALINLI İSTASYONUNDA 5.000 METREKÜP - BOLKUŞ İSTASYONUNDA 

15.000 METREKÜP - KILIÇLAR İSTASYONUNDA 10.000 METREKÜP BALAST ALIMI İŞİ 

(KISMİ TEKLİFE AÇIK) 

3 - Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 

ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. Balastın alınacağı 

ocaktan numune alınacaktır. İstekliler ihale tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce ocak yeri tespiti 

ve numune alma için idareye başvuracaktır. 

4 - İhalenin Saati: 23/06/2020 Salı günü, saat 11:00 

5 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA 

6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 23/06/2020 Salı günü, saat 11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

7 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup 

TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

8 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

9 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

 3609/1-1 
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1 KALEM TIBBİ CİHAZ (KALP AKCİĞER MAKİNESİ) 

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımları (1 Adet Kalp Akciğer Makinesi ) işi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 . maddesi (e) bendi uyarınca yerli 

ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası :2020/256017 

1-İdarenin  

a) Adresi :Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkail/Gaziantep 

b) Telefon ve faks numarası (342)360 11 85- (342)360 17 01 

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımları Kalp Akciğer Makinesi 1 Adet 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği yere 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 gündür. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 

b) Tarihi ve saati : 05/06/2020 Cuma günü saat:10:00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 

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

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir 

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1.Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1.Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ dan görülebilir. 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6-Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 200 TL Türk 

Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep 

Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler. 
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7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine iadeli 
taahhütlü posta ile ya da elden teslim edilecektir. 

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim 
günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 
 3711/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

08 Mayıs 2020 tarihli 31121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine 

alınacak Öğretim Elemanı Alım İlanı 2. sıradaki kadro iptal edilmiştir. 

İlan olunur 

İptal Edilen Kadro 

 

İlan No Unvan Birim Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
İlan Şartı 

ÖE2020-05-02 
Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Eflani Meslek 

Yüksekokulu 

Otel, Lokanta ve 

İkram Hizmetleri 
Aşçılık Pr. 

Lisans mezunu olmak ve lisans 

mezuniyet sonrasında gıda üretimi 

alanında en az 5 yıl deneyimli 

olmak. 

 3710/1-1 

—— • —— 
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

Üniversitemizin 22/05/2020 tarih ve 31134 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak 

yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanı, Diğer Sağlık Personeli unvanında aşağıdaki şekilde 

düzeltme yapılmıştır. 

 

Nitelik Kod Unvanı 
KPSS 

Puan Türü 

Kadro 

Sayısı 
Aranılan Nitelikler 

DSG02 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KPSS (P3) 2 Odyoloji Lisans Programından mezun olmak. 

 

 3719/1-1 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3720/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3722/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3721/1/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3721/2/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3714/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3715/1-1 
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Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3716/1-1 
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Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş 
Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan 
tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. Şartları taşıyan adayların, 
28.05.2020-01.06.2020 tarihleri arasında başvurularını Gaziantep İş Kurumu İl 
Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları 
gerekmektedir. Ayrıca ilanın detaylarına www.gantep.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

A) KONTENJAN DAĞILIMI 
 

UNVANI BİRİMİ ADET YÖNTEM AÇIKLAMALAR 

Sürekli İşçi 
(Temizlik 
Görevlisi) 

Şahinbey Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi 

Başhekimliği 
80 Kura-Sözlü 

En az İlkokul en fazla Ortaöğretim 
(Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak. 

Sürekli İşçi 
(Koruma ve 

Güvenlik 
Görevlisi) 

Şahinbey Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi 

Başhekimliği 
4 Kura-Sözlü 

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi 
Okul) mezunu olmak. 

 3567/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çanakkale İli, Çanakkale İl Özel İdaresi, 3 pafta, 174 parsel üzerindeki 538275 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 3837-Çanakkale Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 
579 nolu Yapı Denetim izin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, “davanın reddi” yönünde verilen Ankara 6. İdare 
Mahkemesinin 20.11.2019 tarihli E.2019/707-K.2019/2408 sayılı kararına karşı davacı tarafça 
istinaf yoluna başvurulduğu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 20.02.2020 
tarih ve E.2020/48-K.2020/313 sayılı kararı ile "istinaf başvurusunun kabulüne, dava red kararının 
kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî 
işlem 20.05.2020 tarihli ve 102612 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
 3684/1-1 

—— • —— 
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

20.05.2020 tarihli ve 31132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel alım 
ilanımızda yer alan; 

1019 kadro nolu 1 adet diğer sağlık personeli alımı iptal edilmiştir. 

KADRO 
NO 

KADRO UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER 
BÜTÇE 

GİDERLERİ 

1019 
Diğer Sağlık 
Personeli 

1 
Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri önlisans 
programından mezun olmak. 

Özel Bütçe 

İlgililere duyurulur. 3730/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Üniversite 
Hastanesi) çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu 

ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda 

dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. 
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar İŞKUR internet sitesinden 28/05/2020 - 01/06/2020 tarihleri 
arasında online olarak veya Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu 

İl Müdürlüğü Balıkesir Hizmet Merkezine şahsen başvurularak yapılacaktır. 
 

KONTENJAN DAĞILIMI 

Çalıştırılacağı 

Hizmet Türü 

Kadro 

Sayısı 
YÖNTEM İlan Şartı 

Sürekli İşçi 

(Koruma ve 

Güvenlik 

Hizmetleri) 

15 

NOTER 

KURA 

ÇEKİMİ 

* En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.  

* Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına/Belgesine sahip 

olmak.(Belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi 

olmak.)  

* En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.(Devriye gezilmesi 

için zaruridir.)  

* Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış-35 yaşını 

doldurmamış olmak.  

* Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.  

* Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde 

çalışmaya engel durumu olmamak.  

* BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 

Sürekli İşçi 

(Temizlik Görevlisi) 
21 

NOTER 

KURA 

ÇEKİMİ 

* En az ilköğretim mezunu olmak.  

* Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış-40 yaşını 

doldurmamış olmak.  

* Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.  

* Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde 

çalışmaya engel durumu olmamak.  

* BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 

Sürekli İşçi (Hasta 

ve Yaşlı Bakım 

Elemanı) 

79 

NOTER 

KURA 

ÇEKİMİ 

* Ortaöğretim Kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının 

engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da 

sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve 

sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.  

* Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış-40 yaşını 

doldurmamış olmak.  

* Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu 

olmamak.  

* Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde 

çalışmaya engel durumu olmamak.  

* BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 
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I. BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 

3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi 

itibariyle mezun olmak. 

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 

5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 

6. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması 

(ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda 

ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak. 

II. AÇIKLAMALAR 

1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. 

(Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem 

arz etmektedir.) 

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3. Başvuruların tamamı kura çekimi için Üniversitemize gönderilecek ve ilgili adaylar 

süresi içinde istenen belgeleri Üniversiteye ibraz edeceklerdir. 

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının açık iş sayısı 

kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter 

huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. 

5 .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, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 

aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

III. BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN 

AÇIKLANMASI 

1. Kura işleminin 10/06/2020 tarihinde saat 10.00 da Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü 

Kongre ve Kültür Merkezinde yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda 

www.balikesir.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. 

2. Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim www.balikesir.edu.tr 

internet adresinden ilgililere duyurulacaktır. 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2020 – Sayı : 31138 

 

3. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

IV. İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

2. 2 adet vesikalık fotoğraf 

3. İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

4. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

5. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 

6. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu 

E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

7. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 

8. Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam 

teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Raporu 

9. Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi 

10. Özel güvenlik kimlik kartı.(5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14'üncü 

maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik 

kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 

ay geçerlilik süresi olmak.) 

V. ATAMA İŞLEMLERİ 

1. Kura sonucunda kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Kura 

sonucunda belirlenen adayların ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını 

taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden 

başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. 

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır. 

VI. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

1. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

 3688/1-1 
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Bingöl Belediye Başkanlığından: 
ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Bingöl Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 
istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, 
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla 
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

 

S.No 
Kadro 

Unvanı 
Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 7 2 

Lisans düzeyinde eğitim 

veren Fakültelerin İnşaat 

Mühendisliği Lisans 

programından mezun olmak, 

en az B sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak 

Erkek/ 

Kadın 
KPSSP3 70 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 7 1 

Lisans düzeyinde eğitim 

veren Fakültelerin Elektrik-

Elektronik Mühendisliği 

Lisans programından mezun 

olmak, en az B sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak 

Erkek/ 

Kadın 
KPSS P3 70 

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 8-10 5 

Herhangi bir Önlisans 

Programından mezun olmak, 

en az B sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak 

Erkek/ 

Kadın 
KPSS P93 70 

4 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 8 

Lise ve Dengi Okul Mezunu 

olmak, en az B sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak 

Erkek/ 

Kadın 
KPSS P94 70 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara 
sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik 
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
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2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak Lise 2018-KPSSP94, Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 
türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen 
puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 
çıkarılmış olmamak. 

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru 
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla 
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden 
fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri 
belediyemizce yapılacaktır. 

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

(www.bingol.bel.tr) temin edeceklerdir. 
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi 
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek 

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı 
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 22/06/2020’den 26/06/2020 günü saat 16:30’a kadar 

(mesai günlerinde saat 08:30-12:00/13:00-16:30 arasında) Yenişehir Mah. Kutluay Sok. No: 4 
BİNGÖL adresinde bulunan Bingöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.bingol.bel.tr resmi internet 
sayfasından ilan edilecektir. 
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d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların 
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu 
belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Bingöl Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6 - SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve 

uygulamalı sınav 16/07/2020 Perşembe günü Saat 09:00’da başlamak üzere Bingöl Belediyesi 
Veysel BELGİN Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda yapılacaktır. Sözlü ve 
uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan 
başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır. 

Sınav Konuları: 
a) Sözlü sınav; 
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
- Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, 
konularını kapsar. 
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif 

dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
7 - SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan 
olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav 
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday 
ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin 
internet (www.bingol.bel.tr) adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

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

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

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 3686/1-1 
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Çankaya Belediye Başkanlığından:  
ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, 
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak 
kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi 
Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

Zabıta 

Memuru 
GİH 9 34 

Herhangi bir lisans programından 

mezun olmak, En az B sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek 
KPSS 

P3 

En az 

60 Puan 

Zabıta 

Memuru 
GİH 9 6 

Herhangi bir lisans programından 

mezun olmak, En az B sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Kadın 
KPSS 

P3 

En az 

60 Puan 

Zabıta 

Memuru 
GİH 10 24 

Herhangi bir önlisans programından 

mezun olmak, En az B sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek 
KPSS 

P93 

En az 

60 Puan 

Zabıta 

Memuru 
GİH 10 6 

Herhangi bir önlisans programından 

mezun olmak, En az B sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Kadın 
KPSS 

P93 

En az 

60 Puan 

Zabıta 

Memuru 
GİH 10 10 

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan 

(lise veya dengi) mezun olmak, En az 

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

Erkek 
KPSS 

P94 

En az 

60 Puan 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara 
sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik 
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak. 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
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BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim (Lise veya dengi) 2018-KPSSP94 Önlisans 2018-KPSSP93 ve 
Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 
çıkarılmış olmamak. 

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru 
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla 
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak              1 
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo 
tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

(http://www.cankaya.bel.tr/) temin edeceklerdir. 
2. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce 

tasdik edilebilir), 
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek 

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
8. Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 23/06/2020 Salı gününden 29/06/2020 

Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Şehit 
Gönenç Caddesi No: 20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye 
Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 
birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında tarafımızdan yapılacaktır. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 
T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağırılacaktır. 
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Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları 03.07.2020 Cuma günü belediyemiz 
(http://www.cankaya.bel.tr/) internet adresinde ilan edilecek olup, sınava çağrılan adaylar kimlik 
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu sınava giriş belgelerine bu adres üzerinden 
erişebilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Sözlü ve Uygulamalı Sınav 06 Temmuz-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında Şehit Gönenç 

Caddesi No :20/1 Maltepe - ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı 
Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır. Sınavlar saat:09.00’da başlayacaktır. Sözlü ve 
Uygulamalı Sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sözlü Sınav; 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, 
konularını kapsar. 
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif 

dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 
SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan 
olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav 
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday 
ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin 
internet (http://www.cankaya.bel.tr/) adresinde ilan edilecektir. 

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

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

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 3685/1-1 
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda 
belirtilen şartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla 
yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek 
kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

UNVANI SAYISI CİNSİYETİ ARANAN NİTELİKLER PUAN TÜRÜ 

HEMŞİRE 300 E-K 
- Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve 

Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

2018 yılı 
KPSSP3 

PSİKOLOG 2 E-K 
- Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji lisans programından 
mezun olmak. 

2018 yılı 
KPSSP3 

DİYETİSYEN 1 E-K 
-Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik lisans 
programından mezun olmak. 

2018 yılı 
KPSSP3 

FİZYOTERAPİST 2 E-K 
- Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun 
olmak. 

2018 yılı 
KPSSP3 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

2 E-K 
- Yükseköğretim kurumlarının Eczane Teknikerliği, Eczane 
Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

2018 yılı 
KPSSP93 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

15 E-K 
-Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

2018 yılı 
KPSSP93 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

15 E-K 
-Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi 
Teknikerliğiönlisans programından mezun olmak. 

2018 yılı 
KPSSP93 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

5 E-K 
- Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

2018 yılı 
KPSSP93 

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR 
1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. 
4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli 

personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel 
olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü 
hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.) 

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 
kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi 
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya 
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek 
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli 
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit 
edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir. 

BAŞVURU ZAMANI 
İlan Tarihi : 28/05/2020 
Başvuru Bitiş Tarihi  : 12/06/2020 
BAŞVURU ŞEKLİ 
Başvurular https://personelilan.inonu.edu.tr adresinden online yapılacaktır. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Yerleştirme sonuçları 23.06.2020 tarihinde https://personelilan.inonu.edu.tr adresinde 

açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır. 
 3712/1-1 
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Şenkaya Belediye Başkanlığından:  
ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Şenkaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, 
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak 
kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

 

S. 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 2 

Herhangi bir lisans programından 

mezun olmak, en az B sınıfı 

sürücü belgesine sahip olmak 

Erkek/ 

Kadın 
KPSSP3 70 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara 
sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik 
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 
alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 
çıkarılmış olmamak. 

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru 
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla 
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden 
fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri 
belediyemizce yapılacaktır. 
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d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

(www.senkaya.bel.tr ) temin edeceklerdir. 

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi 

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek 

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı 

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı 

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı 

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 

9. 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 

4 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 

- Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 24/06/2020’den 03/07/2020 günü mesai bitimine 

kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

- Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Hizmet Binasında 

yapılacaktır. 

- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 

bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 

çağrılacaktır. 

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 

başvuruların değerlendirilmesini müteakip 08/07/2020 tarihinde Belediyemizin 

www.senkaya.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir. 

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların 

kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu 

belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 
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f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır. 

6 - SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve 

uygulamalı sınav 22.07.2020 Çarşamba günü Saat 10:00 başlamak üzere Şenkaya Belediyesi 
hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi 
gün devam edilecektir. 

Belediyemiz, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı 
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava 
çağıracaktır. 

Sınav Konuları: 
a) Sözlü sınav; 
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
- Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, 
konularını kapsar. 
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif 

dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
7 - SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan 
olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav 
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için enaz 60 puan alınması şarttır. 

c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday 
ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin 
internet adresinde (www.senkaya.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

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

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

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde (www.senkaya.bel.tr) 
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 3674/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması (Lapis Lazuli Güzergâh Anlaşması)’nın

Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2578)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Kültürel

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2579)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:

2020/246, 247, 248)

YÖNETMELİKLER

–– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2580)

–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme

Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2581)

–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde

Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma

Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


