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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE 

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

dın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin usul

ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve

Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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b) Merkez: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Atatürk ilke ve inkılâplarıyla kadının kazanmış olduğu hakları ve çağdaş toplum için-

deki yerini temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, se-

minerler, kongre ve sempozyumlar düzenlemek.

b) Kadın ve erkekler arasında biyolojik cinsiyet (sex) farklılıkları dışında toplumsal

düzlemde oluşturulmuş ve yerleşmiş farklılıklar olarak tanımlanabilecek toplumsal cinsiyet

(gender) ile kadın sorunları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar, top-

lantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek, projelere katılmak, bu

alanda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili

olarak ders ve seminerler verilmesini sağlamak, öğrencilerin bu konulara yönelmelerini özen-

dirici eğitsel çalışmalarda bulunmak ve bu alanda çalışmalarda bulunanlara destek vermek.

ç) Kadın araştırmaları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla

iletişim ağı oluşturmak ve işbirliğini geliştirmek.

d) Kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve

arşiv oluşturmak.

e) Eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasi katılım, ekonomik üretim gibi alanlarla

ilgili olarak Alanya ilçesindeki kadınların durumunu saptayacak bilimsel araştırmalar yapmak

ve sonuçlarını yayımlamak.

f) Kadınlarla ilgili hukuksal konularda bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlamak ve

verileri değerlendirmek; bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hukuki destek sağla-

mak.

g) Çalışan kadınlarda iş ve aile dengesini araştırmak.

ğ) Çocukların eğitimi açısından annenin eğitimini geliştirici seminerler vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yü-

rütür:

a) Eğitim, kültür, sağlık, ekonomi, siyaset, hukuk alanlarında toplumsal cinsiyet bağ-

lamında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, sosyal bilimlerin yeni yöntemlerini
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bu alanlarda uygulayıp çeşitli araştırma projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, yapılan

çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amacı ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştır-

malara katılımlarını sağlamak ve destek vermek.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda, Üniversite ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği

yaparak toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer,

konferans, panel, kongre, sempozyum ve kolokyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal

ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, öğrenci ve

öğretim üyesi değişiminde bulunmak.

d) Kadının sosyal ve siyasal alanda, ev içinde ve kent yaşamında güçlendirilmesine yö-

nelik araştırma ve destek programları oluşturmak.

e) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda duyarlılığı artırmak, kamuoyu oluş-

turmak üzere etkinliklerde bulunmak, bu amaç doğrultusunda basılı, sözel, görsel yayın yapmak

ve bu tür etkinliklere katılmak.

f) Kadınlar için özel yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek, eğitim materyali hazırla-

mak.

g) Kadın merkezleri ve kuruluşları arasında işbirliği ve iletişimi sağlamak.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kurulundan oluşur.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda çalışmaları

bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl için görev-

lendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi

sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle

yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdüre, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları ara-

sından Müdürün önereceği bir kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Müdüre görevi başında olmadığı zaman, müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona

erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını

amaçlarına uygun olarak yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini

belirlemek, toplantıları yönetmek, alınan kararları uygulamak.
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ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Çalışma programlarının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna önermek,

Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma birimlerini yönlendirmek ve denetlemek.

f) Oluşturulan çalışma birimlerinin faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili ola-

rak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

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

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

mak.

ğ) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile Rektöre teklif etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcısı dâhil beş üyeden oluşur.

Diğer üç üye, Merkezin faaliyet alanına giren konularda uzman, Müdürün önereceği Üniver-

sitede tam gün çalışan sekiz öğretim elemanı arasından Rektör tarafından seçilerek iki yıl için

görevlendirilir. 

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların ve altı

aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda bir kez ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı

üzerine salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların

eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması

konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek.

c)  Yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirle-

mek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım, başarı ve benzeri belgeleri

düzenleyerek vermek.

d) İlgili kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak ve Merkezin faaliyetleri hakkında öne-

rilerde bulunmak.

e) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Müdürün getireceği diğer konuları görüşmek ve ka-

rara bağlamak.

f) Merkezin vereceği hizmetlerin ilgili mevzuat kapsamında döner sermayeye aktarıl-

mak üzere bedellerinin belirlenmesine yönelik işlemleri yapmak.

g) Çeşitli kişi ve kuruluşlarca yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.

ğ) Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulu-

nan organdır. Üniversitede kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularında çalışan öğretim

elemanları arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az

beş üye ile Antalya kentinde kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularında çalışan veya

çalışmak isteyen kişi, kurum, kuruluş, dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulunun önerisi

üzerine Rektör tarafından seçilecek en az beş üye olmak üzere en fazla on beş üyeden oluşur.

Müdür yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin

yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeniden

seçilebilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyelerin üyeliği

düşer.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Kurul,

Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. Da-

nışma Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(4) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili proje önerilerinde bulunur, projelerin

geliştirilmesine yardımcı olur, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konularında uzman kişi-

lerin Merkeze destek olmasını sağlar, belirli konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üze-

re Merkezin elindeki kaynakların geliştirilmesi için gerekli önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici

çalışma birimleri oluşturulabilir. Birimler, bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda ve baş-

kanlığında çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniver-

sitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Yönetim Kurulu

tarafından belirlenecek bir üye başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Mü-

düre önerilerde bulunur. Bu birimlerde yer alan personel, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler

için görevlendirilir. Müdür, söz konusu birimlerin faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan

birim personeli Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

kısmen ya da tamamen devredebilir.
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Demirbaş, alet, ekipman

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

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir. 

Merkezin uluslararası ismi

MADDE 15 – (1) Merkezin adı uluslararası kullanımda “ALKU – Center for Gen-

der&Women’s Studies” olarak ifade edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri  uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Rektörü yürütür. 

—— • ——
Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/11/2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “16 ncı maddesinde” ibaresi “15 inci maddesinde” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tamamı proje veya uygulamaya dayalı dersler dışında, her dersin değerlendirme

etkinlikleri arasında en az bir yarıyıl/yıl içi ve bir de yarıyıl/yıl sonu değerlendirme etkinliği

yer alır. Bu etkinlikler sınav olabileceği gibi, dersin niteliğine ve arzu edilen ders kazanımlarına

bağlı olarak proje, vaka çalışması, ders içi uygulama, laboratuvar çalışması, ödev ve benzeri

etkinlikler de olabilir. Öğrenci başarı notunun hesaplanması sırasında kullanılacak etkinliklerin

ağırlıkları, yarıyıl/yılsonu etkinliğinin katkısı en az yüzde kırk (%40) olmak üzere, dönem ba-

şında öğretim üyesi tarafından belirlenir ve öğrenci bilgi sistemi içerisinde yer alan ders izlen-

cesiyle ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer

alan “19 uncu maddede” ibaresi “18 inci maddede” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencileri ve Mezunlarının Başarı Sıralama Yönergesi” ibaresi

“ilgili yönerge” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2016 tarihli ve 29827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent

Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar  gö-

revlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan  aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve de-

vamlı statüdeki öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendi-

rilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi

sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, mü-

dür yardımcısının bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden birisi yerine ve-

kâlet eder. Vekâlet altı aydan uzun sürerse yerine yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesin-

den Rektöre karşı sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile  Üniversitenin öğretim elemanları ara-

sından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak

üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi

bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni

üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine

yılda en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan-

ların oy çokluğu ile alınır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda, Yönetim Kurulunu olağanüstü

toplantıya çağırabilir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/11/2019 30948

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/3/2020 31055
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları ve istekleri
halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları, çe-
şitli kamu ve özel sektör veya sivil toplum kuruluşları çalışanları arasından Yönetim Kurulu
tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına Üniversite için gönüllük esası ile çalış-
maların yapılması amacıyla görevlendirilen üyelerden oluşur. Danışma Kurulu, Müdür dışında
en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir ne-
denle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye
görevlendirilir. Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuru-
luna Müdür başkanlık eder. Müdür yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma
Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulunda salt çoğunluk
koşulu aranmaz. Danışma Kurulu, Merkez bünyesinde yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi alır ve
yıllık çalışma planını görüşür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bursa Uludağ Üniversitesinden:

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/2020 tarihli ve 31000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Ulu-
dağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  yürürlükten
kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/11/2016 tarihli ve 29888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/9/2016 29827

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/11/2019 30950
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“(1) Komisyon yapmış olduğu değerlendirmeleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığına bildirir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, değerlendirmeleri Enstitüye sunar.  Enstitü
Yönetim Kurulu, anabilim/anasanat dalı başkanlığından gelen değerlendirmeleri incelemek su-
retiyle her aday için kabul veya red kararını verir ve sonuçları kesinleştirip ilan eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Lisansüstü
derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin mua-
fiyet işlemleri kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğ-
renci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı, eğitim-öğretim ve sınavların
normal olarak sürdürülemediği hallerde Senato tarafından eğitim-öğretim süreçleri ve sınavlara
ilişkin gerekli düzenlemeler yapılabilir.”

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

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/11/2016 29888

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 17/6/2017 30099
2- 19/3/2018 30365
3- 30/9/2018 30551

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/7/2017 30136

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 13/7/2018 30477
2- 2/10/2019 30906
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Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulundan:
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun

16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile uluslararası
kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde yapılacak
mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

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

nunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri,
b) Birim yöneticisi: Müdürlüğe bağlı akademik ve idari birimlerin yöneticilerini,
c) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, si-

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım,  barınma, toplantı, organizas-
yon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgi-
sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

ç) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-
lanması ile tamamlanan işlemleri,

d) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,

e) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
f) İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi: Meslek Yüksekokulu Müdürlük bünyesinde kurulan,

ihale ve lojistik işlemlerini yürüten birimi,
g) İhale yetkilisi: Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü birim yö-

neticisi veya görevlileri,
ğ) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
h) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik

dokümanı satın almış gerçek, tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,
ı) Kiralama: Meslek Yüksekokulunun kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
i) Kiraya verme: Meslek Yüksekokulunun kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluş-

turmasını,
j) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
k) Meslek Yüksekokulu: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunu,
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l) Müdür: Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
m) Mütevelli Heyeti: Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,
n) Ön yeterlik dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak adaylarda aranılan şartları, ön

yeterlik kriterlerini ve gerekli diğer belge ve bilgileri,
o) Seyahat alımları: Meslek Yüksekokulunun münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle

ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama ve benzeri
işlemleri,

ö) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

p) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
r) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

belgeleri,
s) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
ş) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,
t) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin sunduğu fiyat teklifi ile

değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
u) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili

maddelerinde gösterilen işlemleri,
ü) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

mamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,

v) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
İhale ve tedarik yönetim ofisi
MADDE 4 – (1) Meslek Yüksekokulunda, mal ve hizmet alım-satımları ile yapım, ta-

şınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemler, Meslek
Yüksekokulu bünyesindeki ihale ve tedarik yönetim ofisi tarafından gerçekleştirilir.

(2) İhaleye çıkılabilmesi için gerekli hazırlıklar ihale ve tedarik yönetim ofisi tarafından
gerçekleştirilir. İhale konusu işe ilişkin tahmini bedel hesap cetveli, idari ve teknik şartnameler,
sözleşme tasarısı ve diğer dokümanlar hazırlanarak ihale onay belgesine eklenir ve bu belge
ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(3) İhale ve tedarik yönetim ofisi, doğrudan temin şeklindeki alım yöntemi için onay
belgesi hazırlayıp ihale yetkilisi onayına sunar. İhale yetkilisince görevlendirilecek ihale ve te-
darik yönetim ofisi çalışanları tarafından doğrudan temin amaçlı piyasada fiyat araştırması ya-
pılarak tutanağa bağlanıp belgelerin eklenmesi suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

(4) İhale ve doğrudan temin onayları, ihale dokümanları, piyasa fiyat araştırmasına iliş-
kin belgeler, diğer satın alma belgeleri ihale ve tedarik yönetim ofisince muhafaza edilir.

(5) Taşınmaz satımı, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi işlemleri
öncesi Mütevelli Heyetinden onay alınır.

İhale talepleri
MADDE 5 – (1) İhtiyaçların tespitinde, verilen hizmetlerin aksamaması ve gereksiz

stoklardan kaçınılması için kısa ve uzun dönem planlamaların yapılması, bu yönde gerekli ted-
birlerin alınması gerekir. Meslek Yüksekokulunun stratejisine uygun olarak ihtiyaçlar tüm bi-
rimlerle birlikte planlanmalıdır.

(2) Meslek Yüksekokulu birimleri, ihale taleplerini birim adı, tarih, işin tanımı, özelliği,
ölçüsü, cinsi, miktarı, gerekçe ve acil ise belirterek ve yönetici onayını almış olarak ihale talep
formuyla ihale ve tedarik yönetim ofisine iletirler.
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(3) Belirlenmiş yöntemlerle talebi yapılmamış, net olarak tanımlanmayan veya gerekli
onayları alınmamış ihale talepleri işleme alınmaz.

(4) Talep eden birim tarafından, talep edilen mal veya hizmet alımı veya yapım işine
ilişkin teknik şartname ve ekleri hazırlanır ve talep ile birlikte ihale ve tedarik yönetim ofisine
iletilir.

(5) İhale ve tedarik yönetim ofisinde toplanan tüm ihale talepleri, ayrı ayrı veya birleş-
tirilerek değerlendirilir. Stok seviyeleri, bütçeye uygunluk ve ödenek kontrolü yapılır. Gerek
duyulduğunda talep sahibi birimlerin yetkililerinden, talebin yeniden incelenmesi ve varsa ek-
sikliklerin giderilmesi istenebilir. Tamamlanan onayları alınmış, tam ve eksiksiz talepler için
ihale ve tedarik yönetim ofisince ihale işlemleri başlatılır.

Temel ilkeler
MADDE 6 – (1) Meslek Yüksekokulu; bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; say-

damlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun
şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yü-
kümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.

Tahmini bedel
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-

mini bedel, Meslek yüksekokulu tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre ge-
rektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sa-
nayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı,
kiralanması, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tes-
piti için Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın ha-
zırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun daya-
naklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır.
Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini
bedel tespiti sırasında bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurum-
larınca tespit edilmiş birim fiyatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlilik
ilanlarında yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere
açıklanmaz.

Şartnameler
MADDE 8 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik

şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası olan
teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır. Teknik şartnameler, bu konulardaki mevzuat hükümleri
de dikkate alınarak talep eden birimler tarafından ve konusunda uzman personel tarafından ha-
zırlanır ve imzalanır.

Onay belgesi
MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-
lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve
geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne
olacağı gösterilir.
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(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 10 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Meslek Yüksekokulu ihale ve tedarik yönetim ofi-
sinde bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu do-
kümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti
engellemeyecek şekilde Meslek Yüksekokulu tarafından tespit ve ilan edilir ve ilan bedeli gibi
basım maliyetine ilişkin olmayan diğer giderler doküman bedelinin belirlenmesinde dikkate
alınmaz. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale
adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 11 – (1) İhale dokümanları ile ilgili yazılı şikâyet başvurusu en geç ihale veya

son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Şikâyet başvurusu üzerine veya
Meslek Yüksekokulunun tespitiyle, işin gerçekleştirilmesini etkileyecek maddi veya teknik ha-
talar, eksiklikler bulunması üzerine ihale dokümanında zeyilname ile değişiklikler yapılabilir.
Zeyilname son teklif verme gününden en az on gün önce isteklilerin bilgi sahibi olmalarını te-
min edecek şekilde gönderilir. Bu değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek sü-
reye ihtiyaç duyulması halinde, son teklif verme günü bir defaya mahsus on günden az olma-
yacak şekilde zeyilname ile ertelenebilir, erteleme süresi hiçbir durumda yirmi günü geçmez.
Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek,
yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

İhale işlem dosyası
MADDE 12 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokü-
manı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.

Alt yükleniciler
MADDE 13 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Meslek Yüksekokulunun onayına sunmaları
istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yükleni-
cinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 14 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki

ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler iste-
nebilir:

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;
1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,
2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilan-

çosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,
3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü

altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.
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b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;
1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif

vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,
2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında

taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin belgeler,
3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve

kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,
4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sa-

yıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,
5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek

teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,
6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat

ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,
7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili

teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,
8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren,

uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen
sertifikalar,

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların nu-
muneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

(2) İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangile-
rinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe
ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.

(3) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır;
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato

ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir du-
rumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer
bir durumda olan.

c) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
ç) Kesinleşmiş vergi borcu olan.
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla

hüküm giyen.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, Meslek Yüksekokuluna yaptığı işler sırasında

iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Meslek Yüksekokulu tarafından ispat
edilen.

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faali-
yetten men edilmiş olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgelere ilişkin yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge
verdiği tespit edilen.

ğ) İhaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
h) Yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.
(4) Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunu-

labileceği Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhüt-
name sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik
eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde, bu durumda olanlar ihale
dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.
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İlan
MADDE 15 – (1) Meslek Yüksekokulu, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorunda-

dır. İhale ile ilan tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin teklif-
lerini hazırlayabilmelerine imkan sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir.
Bu süre 7 günden az olamaz.

(2) İhaleler aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayınlanan yerel ga-
zetelerde ve Meslek Yüksekokulunun resmi internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayınlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz.
Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur;
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
ç) Geçici teminat miktarı,
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu,
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

lenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya
sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale komisyonu
MADDE 16 – (1) İhale yetkilisi, ihalesi yapılacak her iş için ayrı olmak üzere;
a) Meslek Yüksekokulu görevlilerinden birinin başkanlığında, ihale konusu işin uzmanı

iki kişi olacak şekilde en az üç kişiden oluşacak ihale komisyonunu görevlendirir.
b) İhale yetkilisi, en az üç kişiden oluşacak ihale komisyonuna ilave olarak, gerek du-

yulması halinde, biri muhasebe ve mali işlerde görevli personel ve diğer personellerden olmak
üzere beş ve daha fazla kişiden oluşacak ihale komisyonu görevlendirmesi yapabilir. İhale ko-
misyon kararı alınabilmesi için üye sayısının tek sayıdan ibaret olması gerekir. Ayrıca yedek
komisyon üyeleri de belirlenir.

(2) Meslek Yüksekokulunda yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde,
genel ihale mevzuatı kapsamındaki idarelerden veya diğer vakıf yükseköğretim kurumlarından
komisyona üye alınabilir. İhale komisyonunun karar almasında yardımcı olmak üzere ihale ko-
misyonundan ayrı başka isimler altında komisyonlar oluşturulmaz.

(3) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer ör-
neği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(4) Komisyona yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar
personel ve uzman da ihale komisyonunda görevlendirilebilir.

(5) Komisyon üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Karar-
larda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak
imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

(6) İhale komisyonunun eksiksiz toplanıp karar vermesi gerektiğinden, eksik üye ile
ihale komisyon kararı alınamaz.

(7) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
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Muayene ve kabul komisyonu
MADDE 17 – (1) İhale yetkilisi, Meslek Yüksekokulu görevlilerinden birinin başkan-

lığında, ihale konusu işin uzmanı en az iki kişi olmak üzere üç kişiden oluşan, muayene ve ka-
bul işlemleri için muayene ve kabul komisyonu görevlendirir. Komisyon üye sayıları işin ni-
teliğine göre artırılabilir. Muayene ve kabul komisyonu öncelikle ihale konusu işi kullanacak
birimlerde çalışan görevlilerden kurulur.

(2) Yapım işlerinde geçici veya kesin kabul komisyonları, ihale yetkilisi tarafından biri
başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur ve tamamının teknik personel olması zorun-
ludur.

(3) Muayene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işle-
rinin ihale dokümanında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

(4) Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından Meslek Yüksekokuluna teslim edilmedikçe
muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat
veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu
kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılma-
dığı hususunda, belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

(5) Meslek Yüksekokulunda yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde,
genel ihale mevzuatı kapsamındaki idarelerden veya diğer vakıf üniversitelerinden komisyon-
lara üye alınabilir.

(6) Yapım işlerinde ihale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla taahhüt konusu işin
tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için, işin bütününün geçici kabulünün
yapılmış anlamına gelmemek kaydıyla, kısmi geçici kabul yapılabilir.

(7) Sözleşmenin uygulama süreci içerisinde işlerin fiilen yürütüldüğü dönemler için iş-
lerin ara denetimlerini sağlamak ve kontrol etmek üzere personel görevlendirilir. Bu personel
muayene ve kabul komisyonlarında görev alamaz.

İhaleye katılamayacaklar
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilenler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak

kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar.
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer ka-

nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-
layı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Meslek Yüksekokulunda iş verildiği halde, usulüne göre söz-

leşme yapmak istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir
sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getir-
mediği tespit edilenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Meslek Yüksekokulunun 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi
olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için
de geçerlidir.
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(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-
lerek ihale iptal edilir.

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı
MADDE 19 – (1) İhale süreçlerinde görev alan personel ile danışmanlık hizmeti su-

nanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve
malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin tahmini bedelini ifşa
edemezler, kendilerinin veya diğer şahısların yararına kullanamazlar.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Meslek Yük-
sekokulunun adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve
mühürlenir veya kaşelenir.

(2) İsteklinin ortak girişim olması halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan her-
hangi biri tarafından imzalanarak kaşelenmesi veya mühürlenmesi yeterlidir.

(3) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön ye-
terlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam
ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulun-
maması ve teklif mektubunun ad ve soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişi-
lerce imzalanmış olması zorunludur.

(4) Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hü-
küm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(5) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Meslek Yüksekokuluna teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler
kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.
Posta ile gönderilecek tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar
ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış
zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(6) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz
ve değiştirilemez.

(7) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir. Meslek Yük-
sekokulu tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştiril-
memek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla  ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik
süresi kadar uzatılabilir.

(8) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye
katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.

(9) Meslek Yüksekokulu, Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan istek-
lilerin sisteme kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sis-
temleri oluşturabilir veya bu sistemlere katılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

İhale usulleri
MADDE 21 – (1) Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet

alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü
veya pazarlık usullerinden biri uygulanır.
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(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.

(3) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve
25 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak
mal ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Meslek Yüksekokulunun ilgili yıl bütçe harca-
ması toplamının %10’undan fazla olamaz. Bu limit Mütevelli Heyetinin, Meslek Yüksekokulu
lehine sonuç üreteceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü
MADDE 22 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 23 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda Meslek Yüksekokulu tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği
usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usu-
lünün uygulanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapıla-
bilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön ye-
terlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ila-
nında belirtilir.

(3) Ön yeterlilik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlilikleri tespit edi-
lenler arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli
veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet
edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli
sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci,
üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Meslek Yüksekokuluna
sunulur.

Pazarlık usulü
MADDE 24 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi

gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.

c) Meslek Yüksekokulunun, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin
her yıl TÜFE oranına göre güncellenecek altıyüzonaltıbinyediyüzkırksekiz TL’ye karşılık gelen
tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Meslek Yüksekokuluna sağlayacağı özel yarar sebebiyle
başka bir ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alın-
ması, kiralanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-
dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-
rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması
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zorunlu değildir. Alım konusu malın satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ve ga-
rantisine yönelik düzenleme olması durumunda sözleşme yapılır ve kesin teminat alınır. Hizmet
alımlarında ve yapım işlerinde sözleşme yapılması ve teminat alınması zorunludur.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. Meslek Yüksekokulunun ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve
çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu
görüşmeler sonucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas ola-
cak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 7 nci ve 16 ncı maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin
MADDE 25 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir;
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Meslek Yüksekokulunun, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin
TÜFE oranına göre güncellenecek üçyüzsekizbinüçyüzyetmişdört/TL’ye karşılık gelen tutar-
daki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 16 ncı maddede belirtilen komisyonları kur-
ma ve 14 üncü maddede belirtilen yeterlilik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın,
ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması ya-
pılarak bir tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

(3) Bu maddenin (a), (c) ve (ç) bentleri kapsamında yapılacak alımlarda işin belli bir
süreyi gerektirmesi ve alım konusu malın satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine
ve garantisine yönelik düzenleme olması durumunda alım bir sözleşmeye bağlanır.

(4) Bu maddeye göre onay belgesi düzenlenmesi, ihale yetkilisince görevlendirilen kişi
veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları
ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur.

Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 26 – (1) Teminat olarak kabul edilebilecek değerler;
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Teminat mektupları.
c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu se-

netler yerine düzenlenen belgeler.
ç) Yabancı para (Döviz).
(2) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
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(3) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının bankanın ilgili birimlerinden teyidi ya-
pılır.

Geçici teminat
MADDE 27 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-
minat alınması zorunlu değildir. Belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden itibaren en az otuz
gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik
süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Asgari
süreyi karşılayan, asgari sürelerden daha uzun süreleri içerir veya süresiz geçici teminat mek-
tupları geçerli kabul edilir.

Kesin teminat
MADDE 28 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla %6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.
Alım konusu malın satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ve garantisine yönelik
düzenleme olması durumunda kesin teminat alınır.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 29 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci ve üçüncü fıkralarına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye
alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) Teklif zarfı açılan aday veya isteklilerin doküman satın alıp almadıkları kontrol edi-
lerek doküman satın almadığı halde başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği anlaşılanların
başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı
ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. İstekli-
lerin belgelerinin eksik olup olmadığına ilişkin her bir belge ayrı ayrı kontrol edilir. Belgeleri
eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit
edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve tahmini bedel tutarı açıklanır. Tahmini bedel, teklif fiyatları
ile birlikte, pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır.
Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir tek-
lifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamam-
lanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

(3) Tekliflerin geçerlilik süresi; tekliflerin tahmini değerlendirme süresi, şikâyete ilişkin
süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri
hususlar dikkate alınarak belirlenir ve bu süre ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması
halinde bu süre, isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçer-
lilik süresi kadar uzatılabilir.

(4) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, bu maddenin ikinci ve beşinci fıkrasına göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
değerlendirme dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını
etkilemeyecek nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde, Meslek Yüksekokulu
tarafından iki iş gününden az olmamak üzere belirlenen sürede isteklilerden, bu eksik bilgi
ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. İstekliler bir dilekçe ekinde bu belge ve
bilgileri sunarlar. Belirlenen sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlen-
dirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.
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(5) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-
çilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kri-
terlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(6) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya
Meslek Yüksekokulunun tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit
eder. Bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli
olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonu-
cunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri
reddedilir.

(7) İhale komisyonu; tahmini bedel üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği
hususunda;

a) Tahmini bedel hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını,
b) Tahmini bedel güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapıl-

madığını,
c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,
sorgulayarak verilen teklifleri tahmini bedele göre mukayese eder ve işin bütçesini de

göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı
teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde
ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

(8) İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulun-
maktadır. Kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek
suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan ba-
zılarına da teklif verilebilir.

(9) Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda arit-
metik hata olduğu kabul edilir ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılır. Kısmi teklif ve-
rilmesine imkân tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi de-
ğerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılır.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 30 – (1) 29 uncu maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-

nomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsur-
ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirtilir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırı-
lır.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
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(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(7) İhale kararları ihale yetkilisi tarafından onaylanmadan önce ihale üzerinde kalanın
yasaklı olup olmadığı araştırılır.

(8) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(9) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç işgünü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(10) Dokuzuncu fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü
içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı
vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 31 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Meslek Yüksekokulu,
ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi
istekli ile de Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik
açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 30 uncu mad-
denin onuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik
açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır.
Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda
bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Meslek Yüksekokulunun, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 30 uncu maddeye
göre sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

İhale usulleri
MADDE 32 – (1) Meslek Yüksekokulunun mal ve hizmet satışları ile taşınmazların

satışı, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı
teklif usulü, açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.

Kapalı teklif usulü
MADDE 33 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-
rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-
hürlenir veya kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait belge ve istenilen diğer belgelerle birlikte
ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve
teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
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(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Meslek
Yüksekokuluna verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak
da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Meslek
Yüksekokulunun adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ya-
zılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Meslek Yüksekokuluna ulaş-
ması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı
bir tutanakla tespit edilir. İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alına-
maz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-
teklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine fotokopileri alındıktan sonra iade olunur. Bunlar
ihaleye katılamazlar.

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra postayla gelen teklifler de dâhil olmak üzere zarflar
numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir
listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan
veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul
edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-
retiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü
MADDE 34 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Meslek Yüksekokuluna ulaşmış olması şartıyla
20 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mek-
tupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönde-
rilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının fotokopisi alındıktan sonra geri verilmesi kararlaştırılır.
Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeye-
cekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile
tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır
ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.
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Pazarlık usulü
MADDE 35 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

ması.
b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-

den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.
(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak

fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı gay-
rimenkul değerleme şirketleri tarafından Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak
ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri
esas alınır. Bu durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark ola-
bilir.

Uygun bedelin tespiti
MADDE 36 – (1) Meslek Yüksekokulunun mal ve hizmet satışları ile taşınmazların

satışı, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun
bedeli teklif eden istekliyle sözleşme imzalanır.

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be-
dellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin Meslek Yüksekokulunun lehine olduğunu gösteren gerek-
çeleri kararda belirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-
mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-
lirtilir.

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-
mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur.

Geçici teminat
MADDE 37 – (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 38 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-
leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
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(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç işgünü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 39 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 40 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-
netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-
finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 38 inci maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç işgünü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin sa-
hibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Meslek Yüksekokulunun, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması
hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlem-
leri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan is-
tekliye teslim etmekle yükümlüdür. Meslek Yüksekokulunun bu yükümlülüğü yerine getirme-
mesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş işgünü içinde, on
gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde
geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri iste-
meye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mec-
burdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Meslek Yük-
sekokulundan bir talepte bulunulamaz.

Yüklenicinin sözleşmenin bozulmasına neden olması
MADDE 41 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi

veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya
taşınmazı sözleşmesinde öngörülen amaç dışında kullanması ve Meslek Yüksekokulunun en
az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumu devam ettirmesi
hâlinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kay-
dedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Gelir kaydedilen kesin teminat, müşterinin borcuna mahsup edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi
MADDE 42 – (1) Meslek Yüksekokulu, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokü-

manında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulun-
mayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale
saatinden önce ihaleyi iptal edebilir.
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(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Meslek Yüksekokulundan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 43 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-

mek.
ç) Alternatif teklif verebilme durumları dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi

veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif
vermek.

d) 18 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Ka-
nununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki
ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapıl-
mak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(3) Meslek Yüksekokulu, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında uygulana-
cak yaptırımlara ilişkin olarak, yasak fiil ve davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırk-
beş gün içinde Mütevelli Heyet kararı alır. Alınan bu kararlar Meslek Yüksekokulunun resmi
internet sayfasında ilan edilir. Bu kararlar Yükseköğretim Kuruluna da bildirilir.

(4) Mütevelli Heyeti kararıyla, aşağıda belirtilen durumlarda ilgililer hakkında, süresi
fiilin tespit edildiği tarihte başlamak üzere, bir yıl Meslek Yüksekokulu ihalelerine katılmaktan
yasaklama kararı verilir:

a) Yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler.
b) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme

yapmayanlar.
c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya

usuller kullananlar, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapanlar.
ç) Taahhüdünü yerine getirirken Meslek Yüksekokuluna zarar verenler.
d) Bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olmayan şekilde

devir yapanlar.
e) Gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri açıklayan danışmanlık hizmeti sunanlar.
(5) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket

ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından faz-
lasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında yasaklama kararı verilir. Haklarında
yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs
şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da sermaye şirketinde ortak olmaları
halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hak-
kında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.
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(6) İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edi-
lenler, o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe ka-
dar Meslek Yüksekokulu tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün iha-

leler bir sözleşmeye bağlanır. Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan sözleşmeler imza
yetkisine sahip yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması
halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik do-
kümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri
MADDE 45 – (1) Sözleşme, Meslek Yüksekokulunun yazılı izni ile başkasına devre-

dilebilir. Ancak devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. Ayrıca, isim ve statü değişikliği
gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl
içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz
devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde
devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir.

(2) Sözleşmenin bu Yönetmeliğe aykırı bir şekilde devredilmesi halinde, tespit tarihi
itibarıyla sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihi izleyen yedi gün içinde Meslek Yüksekokulu
tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildi-
rilir.

(3) İsim ve statü değişikliğinden, ticari işletmenin adı ve unvanındaki değişiklik ve iş-
letmenin nevinde meydana gelen değişiklik anlaşılır.

(4) Meslek Yüksekokulunun yazılı izni ile yapılan sözleşmelerin devir tarihi, devir söz-
leşmesinin noter tarafından onaylandığı tarihtir.

İtiraz
MADDE 46 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Meslek Yüksekokuluna itiraz edebilirler.
Başvuru yazılı şekilde olmalıdır. Ayrıca dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.
b) Meslek Yüksekokulunun ve ihalenin adı.
c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.
ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.
(2) İtiraz dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza

sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya is-
teklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda,
dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.

(3) Başvuru dilekçelerinin Meslek Yüksekokulu kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi
olarak kabul edilir.

(4) Meslek Yüksekokulu, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde ge-
rekçeli bir karar alır. İnceleme, Mütevelli Heyeti veya görevlendirmesi üzerine ihale yetkilisi
veya diğer Meslek Yüksekokulu personeli tarafından yapılır. İnceleme sonunda;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve giderilemeyecek hukuka aykı-
rılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına
gerek bulunmayan durumlarda, yapılacak işlemin belirlenmesine,
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c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması veya şikâyete konu iş-
lemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itiraz konusunun görev alanında bulun-
maması hallerinde başvurunun reddine,

karar verir.
(5) Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere

karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik
başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(6) Meslek Yüksekokuluna itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler
durur. İtiraz üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması
halinde ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yet-
kilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerek-
tiği onaylanmadıkça Meslek Yüksekokulu sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam
edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün
önce itirazda bulunan istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alı-
narak bildirilir. Meslek Yüksekokulu tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme
imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 47 – (1) Meslek Yüksekokulu;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-

yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardan,

e) Meslek Yüksekokulunun  sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmele-
rinden,

f) Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için, ya-
pacağı alımlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tahmini bedel
belirlenmek suretiyle yapılır.

(2) Meslek Yüksekokulunun iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama
ve araştırma merkezi gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında
bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Elektronik eksiltme
MADDE 48 – (1) Mütevelli Heyetin kararı ile satın alma işlemlerine yönelik elektronik

eksiltme sistemi oluşturulabilir. Elektronik eksiltme sistemiyle, ilan ve ihale dokümanında be-
lirtilmesi kaydıyla, açık ihale veya belli istekliler arasında ihalede ve aşırı düşük fiyat teklifi
açıklaması istenilmeden sonuçlandırılan ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının
tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme yapılabilir.

(2) Elektronik eksiltme ancak ihale konusu alımın bütün teknik özelliklerinin net olarak
belirlendiği hallerde kullanılabilir. Elektronik eksiltmeye başlamadan önce ihale dokümanında
belirlenen şartlara göre tekliflerin ilk değerlendirmesi yapılır. Davet yapılmadan önce isteklilere
değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir. Eksiltme gerekli durumlarda er-
telenebilir.
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(3) Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda
davet edilir. Davette, eksiltmenin başlama tarihi, saati ve asgari fark aralığı ile kullanılmakta
olan elektronik araca isteklinin bağlantı kurabilmesi için gerekli bütün bilgilere yer verilir.
Elektronik eksiltmenin her aşamasını gösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte iletilir.

(4) En fazla beş tur olmak üzere, birbirini izleyen birden fazla turda elektronik eksiltme
yapılabilir. Davetin gönderildiği tarihten iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz. Tur-
lardan birinde yeni teklif vermeyen istekli, sonraki turlarda da teklif veremez. Tahmini bedel,
elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır.

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belir-
lendiği hallerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere göre
sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu formül, ihale ilanında veya
ihale dokümanında belirtildiği şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde kulla-
nılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.

(6) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, o andaki sıralamalarını öğrenebilmeleri için
gerekli bilgiler anında isteklilere ulaştırılır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer is-
teklilerin sıralamaları ve eksiltmenin herhangi bir aşamasındaki istekli sayısı da duyurulabilir.
Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanamaz.

(7)  Elektronik eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi ha-
linde sona erdirilir:

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih
ve saatin dolması.

b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde
asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.

c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.
(8) Danışmanlık hizmet alımı ve ön projeyle çıkılan yapım işleri ihalelerinde elektronik

eksiltme uygulanmaz.
Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 49 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet
alımları, Meslek Yüksekokulunun faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı
ve miktarı esas alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belir-
lenecek usule göre gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulun-
maması halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları  Yö-

netmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları  Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 51 – (1) 28/12/2016 tarihli ve 29932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Mütevelli Heyeti yürütür.
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Fenerbahçe Üniversitesinden:
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ SPOR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesi Spor Araştırmaları

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesi Spor Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının 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) Araştırmacı: Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki pro-

jelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarımı veya oluşturulması ve ilgili pro-
jelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli yetkin-
liklere ve uzmanlığa sahip kişileri,

b) Araştırma programı: Uluslararası bilimsel çalışmalar ile ulusal hedef ve politikalar
doğrultusunda hazırlanmış, izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli
yüksek projelerden oluşan programı,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Merkez (FBÜ-SAMM): Fenerbahçe Üniversitesi Spor Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Proje: Bir araştırma programına bağlı ya da münferit olarak bir süreç, yöntem, ürün

veya hizmet geliştirmek ya da sonuç elde etmek için üstlenilmiş, başarı ölçütleri ve hedefleri
önceden tanımlanmış, belirli bir zaman aralığında ve belirli miktarda kaynakla gerçekleştirilen
uygulama ve/veya araştırma faaliyetlerinin bütününü,

f) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; spor araştırmalarında ve ilgili bilim alanlarında te-

matik liderlik yapmak, öğrenme fırsatları oluşturmak, bilgi ve teknoloji üreterek toplumsal fay-
daya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek, alana özgü destekler
oluşturmak ve sağlamak, konuyla ilgili mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunmak, Merkezin
faaliyet alanıyla ilgili standart ve prosedürleri oluşturmak, Üniversitenin ilgili akademik bi-
rimleri ile işbirliği yaparak yurt içinde ve yurt dışında bilimsel araştırma ve uygulamalar yap-
mak, ilgili birimlerin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilimsel çalışmalara yönelik analiz
gereksinimlerini karşılamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uluslararası tartışma ve görüşmelere katkı sağlamak, etkinlikler ve uygulamalar dü-

zenlemek, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve yayınlar yapmak, stratejiler geliştir-
mek, araştırma programları ve projeler yürütmek, uygulamalar ve projeler sonucunda elde edi-
len bulguları raporlamak, araştırma çalışmalarının eşgüdümünü sağlamak, uzman personel te-
min etmek.

b) Spor bilimlerinde temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni araştırma ve ölçüm
yöntemleri geliştirmek, diğer kurumlar tarafından bu konularda yapılan projelere yardımcı ol-
mak.

c) Disiplinlerarası araştırma ve uygulama alanı olan spor bilimleri konusunda, Üniver-
sitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, araştırma, uygulama ve geliştirme faaliyetlerine ka-
tılımını sağlamak.

ç) Meta disipliner olarak toplumun tüm kesimlerinde spor bilimlerine yönelik araştır-
malar ve uygulamalar yapmak, konuya ilişkin bilimsel veri tabanını oluşturmak ve ilgili kamu
ve sivil toplum kuruluşlarıyla bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdür-
mek.

d) Spor araştırmalarında tematik destek oluşturmak için ağ ve değişim platformları sağ-
lamak, iletişim ağları ve veri tabanlarıyla bilgiye erişim hizmetlerinden yararlanma olanakları
sunmak, pilot çalışmalar yürütmek, teknik bilgi sağlamak, kurumları sertifikalandırmak.

e) Spor bilimlerine yönelik ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum,
konferans, uzmanlık kursu gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek ve gerektiğinde bu çalışmalarla
ilgili katılım belgeleri vermek; aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı ola-
rak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak ve sertifika programları düzenlemek.

f) Spor araştırmaları temalı bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek bilimsel çalışmaları
teşvik etmek ve bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak.

g) Sportif branşlarda federasyonlarla koordineli olarak ulusal ve uluslararası yarışmalar
ve etkinlikler organize etmek.

ğ) Yurt içinde ve yurt dışında benzer amaçlar için çalışan merkez ve kurumlarla işbirliği
yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve bilimsel ziyaretler gerçekleştirmek.

h) Spor bilimlerine yönelik ihtiyaçların analizi ve sorunların azaltılması yönünde ça-
lışmalar yapmak, çocuk, genç ve dezavantajlı grupların spora yönlendirilmesinde gerekli ölçme
ve değerlendirmeleri yapmak, araştırmalar yoluyla yaşam kalitesini arttırmada katkı sağlamak.

ı) Profesyonel ve amatör sporcuların sportif performans gelişimlerine yönelik olarak
danışmanlık yapmak, her yaş grubunu içine alan sağlıklı aktif yaşam ve beslenme için aktivi-
teler düzenlemek ve önermek.

i) Takımlara ve bireylere yönelik performans analizi, oyun ve maç analizi, teknik ve
taktik istatistiksel analizleri düzenlemek, performans testlerini yorumlamak ve antrenman prog-
ramlarını oluşturmak.

j) Profesyonel ve amatör sporcuların sağlık kontrollerinin, yenilenme, rehabilitasyon
ve tedavilerinin yapılmasında ve performans değerlendirmelerinde Üniversitenin ilgili anabilim
dalları ile işbirliği yapmak.

k) Kulüplere, takımlara ve bireylere yönelik spor sakatlıkları ve yaralanmalarından ko-
runma, uygun spor ekipmanı ve koruyucu araç-gereç kullanımı konularında eğitim ve danış-
manlık hizmetleri vermek.

l) Özel gruplar ve engellilerde sosyal ve sportif rehabilitasyon programları geliştirmek,
uygulamak ve bu amaçlar doğrultusunda ekipman desteği sağlamak.

m) Spor yaralanmalarının tedavisinden öte, yaralanmaların önlenmesine yönelik çalış-
malarda bulunmak, yaralanmış sporcuların spora dönüş dönemlerinde destek olmak, bölge spor
adamları ve sporcularına sağlık desteği hizmeti sunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl süre için görevlendirir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Gö-
rev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevi başında bulunmayan Müdürün yerine,
kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni Müdür görevlendirilir. 

(2) Müdür, Merkez faaliyetlerinin denetlenmesinden ve gerekli önlemlerin alınmasından
Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir kişiyi müdür yardımcısı
olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı
zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi duru-
munda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi
kendiliğinden sona erer.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağla-

mak.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların günde-

mini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Merkeze bağlı araştırma ve çalışma grupları kurmak, çalışma birimlerine temsilci

görevlendirmek.
ç) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, araştırma programlarının, proje ekiplerinin

ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
d) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırla-

mak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve spor bilimlerine yönelik

çalışmalarda katkı sağlayacağı düşünülen Üniversitenin kadrolu öğretim elemanlarından oluşan
Müdürün önereceği iki katı aday arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen
beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlen-
dirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
yöntemle yeni  üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine
olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alı-
nır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.
b) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.
c) Araştırma programları ve proje ekiplerinin kuruluş ve çalışma ilkeleri ile usul ve

esasları belirlemek.
ç) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında işbirliğini gerektiren çalış-

maların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller hazırlamak.
d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplara atanacak adayları

tespit edip karara bağlamak.
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e) Araştırmacı ve uygulayıcıların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali des-
tek isteklerini karara bağlamak.

f) Müdürün her çalışma dönemi sonunda düzenleyeceği faaliyet raporunun hazırlan-
masına ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu ve bir sonraki çalışma dönemine ilişkin ça-
lışma programını değerlendirmek.

g) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.
ğ) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve ihtiyacın giderilmesi için talepte bu-

lunmak.
h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin önceki Müdürleri, Üniversitenin kadrolu

öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az beş üye ile is-
tekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarından Merkezin çalışma alanlarına
katkıda bulunacak kişilerden oluşur. Danışma Kurulu üye sayısı, yirmi beş üyeden fazla olamaz.
Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez ve/veya gerekli hal-
lerde olağanüstü olarak çoğunluk koşulu aranmaksızın toplanır ve kararlar toplantıya katılan-
ların oy çokluğu ile alınır. Görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulan ilgili uzman kişiler de Müdür
tarafından Danışma Kurulu toplantısına davet edilebilirler.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin spor bilimlerine yönelik olarak her türlü araştırma, eğitim, çalışma, faaliyet,

plan, program ve projesine danışmanlık yapmak ve destek vermek, uygulama ve geliştirme
yönünde önerilerde bulunmak.

b) Yönetim Kurulunun talebi üzerine Merkeze sunulan program ve proje önerilerinin
fizibilite ve etki değerlendirmesi ile bilimsel ve etik açıdan incelemesini belirlenen süre içinde
raporlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ve çalışma grupları
MADDE 11 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma

alanlarında araştırma ve uygulama üniteleri ile çalışma grupları kurulabilir. Araştırma ve uy-
gulama üniteleri ile çalışma gruplarının kuruluş ve çalışma alanları Yönetim Kurulunca belir-
lenen esaslar uyarınca yürütülür. Araştırma ve uygulama üniteleri ile çalışma gruplarında gö-
revlendirilecek her türlü personelin görevlendirilmeleri Müdürün önerisi ve Rektör onayı ile
yapılır.

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez faaliyetleri ve araştırmaları kapsamında alınan her türlü alet,

ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kariyer Plan-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kariyer Planlama Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına 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) Akademik kariyer danışmanı: Merkezde görev alan öğretim elemanını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (HKÜ-KPM): Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
ç) Mezun: Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezununu,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Öğrenci: Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencisini,
f) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; sunduğu hizmetler ve yaptığı faaliyetlerle, öğrenci

ve mezunları ile iş dünyası arasında sağlam ve etkin bir köprü ve bağ oluşturarak, öğrenci ve
mezunların kendi yeteneklerini keşfetmesini de kolaylaştırmak suretiyle, iş dünyasının güncel
gereksinimlerine uygun kariyer planı yapabilmelerini, bu kariyer planını gerçekleştirmek için
ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmelerini sağlamak ve bu şekilde öğrenci ve mezunların iş
gücü piyasalarına geçiş sürecini ve entegrasyonunu hızlandıracak ulusal ve uluslararası düzeyde
uygulama ve araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kariyer rehberliği ve danışmanlığı hizmetleri sunmak.
b) Öğrenci ve mezunların kendi yeteneklerini keşfedebilmeleri ve yetkinliklerini ge-

liştirebilmeleri için eğitim programları ve etkinlikler düzenlemek.
c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında özel/kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte ka-

riyer fuarları organize etmek, düzenlenen kariyer fuarlarına ve etkinliklerine katılmak.
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ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında öğrenci ve mezunların iletişim ağlarını kura-
bilecekleri ve geliştirebilecekleri platformlar oluşturarak, öğrenciler, mezunlar ve iş dünyası
arasındaki iş birliği ve etkileşimi artırıcı ve kolaylaştırıcı hizmetler sunmak, ulusal ve uluslararası
kariyer platformları ile iletişim ağlarına katılmak.

d) İş ve staj imkânlarını araştırarak derlenen bilgileri paylaşmak, yönlendirmek ve ka-
riyer fırsatları konusunda firmalar ile öğrencileri ve mezunları buluşturacak etkinlikler düzen-
lemek.

e) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Topluluğu ile iş birliği yapmak, ortak
projeler geliştirmek ve yürütülmesine destek vermek.

f) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Teknopark, Teknoloji Transfer Ofisi ve benzeri merkez ve bi-
rimlerle iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütülmesine destek vermek. 

g) Güncel mezun iletişim bilgilerini içeren ve kariyer gelişimlerini izleyen Mezun Bilgi
Sistemini kullanarak mezunlar ile öğrenciler ve Üniversite arasındaki bağı kuvvetlendirmek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin mezunlarının kurmuş olduğu
mezun dernekleri ile iş birliği yapmak ve projeler üretmek.

h) Üniversite aidiyetini artırmak için mezunlar günü ve benzeri sürdürülebilir etkinlikler
düzenlemek.

ı) Bilgi, beceri, tecrübe ve başarılarıyla mesleğinde temayüz etmiş kişilerin, iş insanla-
rının, uzmanların ve mezunların, öğrencilere danışman olarak eşleştirilmesini sağlayacak ça-
lışmalar yapmak.

i) Üniversite yerleşim sonuçları, işe yerleşim oranları, istihdam oranları ve benzeri gün-
cel verileri kullanarak analizler yapmak, Üniversitenin tercih edilebilirliğini değerlendirmek
ve kariyer planlamaya yönelik stratejilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik önerileri
hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

j) İnsan kaynakları ve kariyer merkezleri konusunda geliştirilen ulusal standartlara ve
politikalara eklemlenmek ve bunlara uygun hizmet geliştirmek.

k) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Kariyer danışmanlığı, planlama ve geliştirme
ile insan kaynakları konusunda bilimsel araştırmalar yapmak ve raporlamak, ulusal ve uluslararası
düzeyde eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, çalıştay ve benzeri
etkinlikleri organize etmek ve ihtiyaç halinde bu tür etkinliklere katılmak.

l) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin faaliyet alanına giren konularda, ulu-
sal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak ve projeler üretmek, gerektiğinde konuya iliş-
kin çatı kuruluşlara üye olmak.

m) Merkezin sunduğu hizmetleri duyurmak, tanıtımını yapmak, sunulan hizmetlerin
kalitesini ölçmek için anketler uygulamak ve bu hususta ölçme ve değerlendirme birimi ile iş
birliği yapmak.

n) Girişimcilik, sosyal medya, teknoloji yönetimi ve dijitalleşme konularının kariyer
planlama ve geliştirme üzerindeki etkileri hakkında çalışmalar yapmak, farkındalık oluşturmak
ve yaygınlaştırmak.

o) Merkezin amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda her türlü basılı, görsel, işitsel ve di-
jital yayınlar yapmak ve arşivlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-

dan Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör ta-
rafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması
durumunda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan
öğretim elemanları arasından iki kişi Müdürün önerisiyle Rektör tarafından müdür yardımcısı
olarak görevlendirilir.

(3) Müdür yardımcılarının altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda
görevleri sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da
görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve bu toplantılara başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.
ç) Gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.
d) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu birim-

lerin çalışmalarını düzenlemek, koordinasyonunu ve denetimini sağlamak.
e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin ulusal ve uluslararası tüm paydaşları

ile iş birliğini ve ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak.
f) Her eğitim-öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve iş-

leyişi hakkında rapor hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sun-
mak.

g) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine yönelik çalışmalar
yapmak ve bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Müdürün

önerdiği Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından gö-
revlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden
aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle
yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu top-
lantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile sona erdiri-
lir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez olmak

üzere toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da top-
lantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.
b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.
c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum

ve kuruluşlar ile iş birliği esaslarını belirlemek.
d) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli diğer kararları almak.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunda, Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi

olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim
Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Danışma Kurulu, Üniversite içinden
ve dışından olmak üzere dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl-
dır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az
bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür gerektiği halde, düşünce ve deneyimlerinden
yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Danışma
Kurulu üyelerini toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda değer-

lendirmeler yaparak tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda rapor

hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez sekreteri
MADDE 14 – (1) Merkez sekreteri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından bir yıllığına

görevlendirilir. Görev süresi dolan Merkez sekreteri tekrar görevlendirilebilir.
Merkez sekreterinin görevleri
MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürüt-

mek.
(2) Oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda ve Danışma Kurulunda raportörlük yap-

mak.
Akademik kariyer danışmanları
MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından her bölümden en

az bir öğretim elemanı üç yıl için akademik kariyer danışmanı olarak görevlendirilir. Görev
süresi sona eren akademik kariyer danışmanı tekrar görevlendirilebilir.

Akademik kariyer danışmanlarının görevleri
MADDE 17 – (1) Akademik kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:
a) Öğrenci ve mezunlara, Merkezin amaçları doğrultusunda kariyer planlama ve geliş-

tirme süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermek.
b) Uzmanlık alanlarında Yönetim Kuruluna proje önerisi sunmak ve uygun görüldüğü

takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak.
c) Görev yaptıkları birimlerde, kariyer planlama ve geliştirme konularında eğitim, se-

miner, konferans ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.
ç) Uzmanlık alanlarında, öğrenciler ve mezunlar için staj ve iş imkânları araştırmak.
d) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkı sağlamak.
Harcama yetkilisi
MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 19 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.

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

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzaktan Eğitim

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

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

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HKÜ-UZEM): Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eği-

tim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonlara ilişkin çalışmalar yapmak.

b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile ve-

rilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede

uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.

c) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki

kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar

önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
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ç) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak

ve bu konuda idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel

toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerini ön planda bu-

lundurarak özel veya kamu tüzel kişilerine, gerçek kişilere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara

ihtiyaç duydukları alanlarda; uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitim veya sertifika programları,

kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

danışmanlık hizmetleri vermek, proje hazırlamak ve yürütmek.

b) Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların

talepleri doğrultusunda; görevde yükselme, unvan değişikliği, yeterlik, seçme, kurum içi ve

giriş sınavları gibi tüm sınavların, şahsen veya internet üzerinden başvuruların alınmasından

sonuçların duyurulmasına kadar tüm sınav sürecini yürütmek.

c) Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek ortak dersler ile ön lisans,

lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim programları için gerekli teknik ve eğitsel altyapıyı

sağlamak.

ç) Uzaktan eğitimde kullanılacak eğitsel içerikleri, alan uzmanları ile iş birliği içerisinde

belirlenen standartlara göre geliştirmek, gerekli destekleri sunmak ve öğrencilerle paylaşmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitim veya

sertifika programları, kurslar, seminerler ve konferanslar gibi öğretim faaliyetlerinde görev

alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

e) Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerin sunucu/istemci altyapı örgüt-

lenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci destek hizmetleri, ölç-

me ve değerlendirme çalışmaları, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yapmak.

f) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-

dan Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör ta-

rafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması

durumunda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan

öğretim elemanları arasından iki kişi Müdürün önerisiyle Rektör tarafından müdür yardımcısı

olarak görevlendirilir.
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(3) Müdür yardımcılarının altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda

görevleri sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak

üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da

görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve bu toplantılara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.

ç) Gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

d) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu birim-

lerin çalışmalarını düzenlemek, koordinasyonunu ve denetimini sağlamak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin ulusal ve uluslararası tüm paydaşları

ile iş birliğini ve ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak.

f) Her eğitim-öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve iş-

leyişi hakkında rapor hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sun-

mak.

g) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine yönelik çalışmalar

yapmak ve bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Müdürün

önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tara-

fından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden

aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha

fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle

yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla

toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde

Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu top-

lantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile sona erdiri-

lir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez olmak

üzere toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da top-

lantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği esaslarını be-

lirlemek.
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d) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-
rekli diğer kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunda, Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi
olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim
Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Danışma Kurulu, Üniversite içinden
ve dışından olmak üzere dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl-
dır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az
bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür gerektiği halde, düşünce ve deneyimlerinden
yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Danışma
Kurulu üyelerini toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda değer-

lendirmeler yaparak tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda rapor

hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez sekreteri

MADDE 14 – (1) Merkez sekreteri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından bir yıllığına
görevlendirilir. Görev süresi dolan Merkez sekreteri tekrar görevlendirilebilir.

Merkez sekreterinin görevleri

MADDE 15 – (1) Merkez sekreterinin görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
b) Oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda ve Danışma Kurulunda raportörlük yap-

mak.
Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Iğdır Üniversitesinden:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME, 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri

Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Iğdır Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliş-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (YENİGIDAM): Iğdır Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme,

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Gıdalarda redoks potansiyelinin önemini tanıtmak, yapacağı çalışmalarla, ilgilenen

araştırmacıları redoks potansiyeli konusunda bilinçlendirmek.
b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında hem bölgesel hem de ulusal çapta gıda ve tarım

sektöründe AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları yaparak yeni ürün ve yöntemler geliştirmek.
c) Üniversite-sanayi iş birliklerini sağlayarak gerekli ara elemanları yetiştirmek, araş-

tırma, bilimsel çalışma ve projeler yapmak ve desteklemek.
ç) Bilimsel akademik çalışmalardan elde edilecek sonuçları ulusal/uluslararası dergi,

konferans ve sempozyumlarda sunulmasını/yayınlanmasını desteklemek.
d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Ülkemizde ve dünyada faaliyet gösteren Mer-

kez ile aynı amaçlara sahip merkezler ve sektör temsilcileri ile bir iş birliği yapmak, akade-
misyenler ile sanayi temsilcileri arasında koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Modifiye atmosfer teknolojileri, fermantasyon teknolojileri ve soğutma-dondurma

teknolojileri gibi birçok farklı alanda çalışmalar yürütmek.
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b) Hidrojen (H2) gazını kurutma ve paketleme alanında kullanarak Reducing Atmosphere
Drying (RAD) (İndirgen Atmosfer Kurutma) ve Reducing Atmosphere Packaging (RAP)
(İndirgen Atmosfer Paketleme) tekniklerini daha ileri safhada geliştirerek bozulması kolay olan
gıdaların raf ömürlerini olabildiğince uzamasını sağlamak.

c) Merkezi, uluslararası bilgi edinim noktası haline getirmek için çalışmalarda bulun-
mak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu, özel sektör ve ulusal, uluslararası kurum,
kuruluş ve kişiler için gıdalarda redoks potansiyelinin önemi konularında kurslar, seminerler,
konferanslar, sempozyum ve benzeri bilimsel faaliyetlerde bulunmak, dersler ve eğitim prog-
ramları düzenlemek ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak, diğer kurum, kuruluş ve yük-
seköğretim kurumlarından bu konularda Üniversiteye sağlanacak kurslar, seminerler, konfe-
ranslar ve derslere ilişkin planlama, düzenleme, uygulama ve eşgüdümü yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal/uluslararası dergi, konferans ve sem-
pozyumlar için bildiri/yayınlar yapmak ve bunları desteklemek.

e) Rektörlükçe verilen Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları

arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirile-
bilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona
erer.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli iki öğretim ele-
manı, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün
görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(4) Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdür yardımcıları,
Merkezin faaliyet alanlarında belirtilen işleri koordine etmek için Müdür tarafından verilen
görevleri yerine getirirler.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.
b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak.
ç) Fakülteler, enstitüler, meslek yüksekokulları, sürekli eğitim merkezi, Bilgi İşlem Dai-

resi Başkanlığı, Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, diğer uygulama ve araş-
tırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerle Merkezin faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyul-
ması durumunda eşgüdümü sağlamak.

d) Her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma prog-
ramını Yönetim Kurulu onayına sunmak.

e) Her yılın sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;  Müdür, müdür yardımcıları ve iki öğretim elema-

nından oluşur. Bu iki öğretim elemanı, Müdürün önereceği dört öğretim elemanı arasından
Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle tekrar
görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üye görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu,  Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği ha-
linde, Müdürün oyu iki oy sayılır. Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Gıdalarda redoks uygulamaları ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara ka-

tılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş, proje ve danışmanlık tekliflerini değerlendirip önerilerde bulun-

mak.
d) Merkez için gerek duyulan alt çalışma gruplarını ve komisyonlarını kurmak.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda yıllık planlamalar yapmak.
f) Merkezin faaliyet alanlarında belirtilen işleri organize etmek.
g) Merkezin destekleyeceği proje, araştırma, konferans, sempozyum ve benzeri alan-

larla ilgili faaliyetleri belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin gıdalarda redoks uygulama ve araş-

tırmaları konusunda çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunun
teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen 7 üyeden oluşur. Danışma Kurulu Müdürün
daveti üzerine olağan olarak yılda en az bir kere toplanır. Danışma Kurulunun toplantısı ve
tavsiye kararları için salt çoğunluk aranır.

(2) Konu ve kapsam gereği Danışma Kuruluna sanayi temsilcileri ve alanında uzmanlar
davetle çağrılabilir.  Müdür, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu,  Müdür tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kuru-

lunca onanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değerlendir-
mek, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde
bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmekle görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2683 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 2657/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından: 

 
 2725/1-1 
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3 ADET BEKLETME TANKI REDÜKTÖR GRUBUNUN ALIMI VE KURULUMU 

İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

3 ADET BEKLETME TANKI REDÜKTÖR GRUBUNUN ALIMI VE KURULUMU 

4734 KİK 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir.  İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası: 2021/174483 

1-İdarenin 

a) Adresi  İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası  2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi  aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı  3 adet Bekletme Tankı Redüktör Grubunun Alımı ve 

Kurulumu 

b) Teslim yeri  Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati  12/04/2021 Pazartesi günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 150,00 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

sayılı KİK 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 2645/1-1 

mailto:aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr
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TOHUM İLACI VE ZABRUS İLACI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Tarım İşletmesi Müdürlüklerinin ihtiyacı aşağıda detayı 

belirtilen toplam 106.770 litre tohum ilacı ve zabrus ilacı satın alınacaktır. 

S. No İlacın Etkili Maddesi Birimi Miktarı Teslim Süresi 

1 60 g/l TEBUCONAZOLE FS 060 g/l Litre 39.580 15.05.2021 

2 

150 g/l PROTHIOCONAZOLE +20 g/l 

TEBUCONAZOLE Veya 
Litre 54.205 01.06.2021 

80 g/lt TRİTİCONAZOLE + 40 g/lt PYRACLOSTROBİN Litre 54.205 01.06.2021 

3 333 g/l Fluxapyroxad Litre 1.410 01.07.2021 

4 350 g/l THİAMETHOXAM (Zabrus İlacı) Litre 11.575 01.09.2021 

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 

adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 

Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına 

yatırılacaktır. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, 

damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 12.04.2021 günü saat 14.30’a kadar 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 

şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate 

alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 

yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 

tespit etmekte serbesttir. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62   Bakanlıklar/ANKARA  

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 417 78 39 

 2580/1-1 
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KÖMÜR NAKLİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
KURUMUMUZ ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİNDE 

ÜRETİLEN KÖMÜRLERİN ARMUTÇUK MÜESSESESİ - ÇATES  VEYA EREN ENERJİ 
ARASI KÖMÜR NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK 
İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 

1-İdarenin  
a) Adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Daire Başkanlığı  ZONGULDAK  
b) Telefon ve faks numarası :Tel:0-372.259 47 78 / Fax: 0 372- 253 12 73/ 

251 19 00 
c) elektronik posta adresi (varsa) :Satinalma@ taskomuru. Gov. tr. 
S.No: 2-İhale konusu işin adı Birimi: Miktarı: 

1 TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinde 
üretilen kömürlerin Armutçuk Müessesesi – ÇATES veya 
EREN Enerji arası kömür nakli işi 

TL/ Ton 27.300 ton  

İşin Başlama ve bitiş tarihi  : 01.06.2021 tarihinde başlayacak olup 31.03.2022 
tarihinde sona erecektir. 

3-İhalenin    
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK                                                             
b) Tarihi ve saati : 26.04.2021 Pazartesi   saat 15: 00 
c) Dosya no : 2113816 
d) İhale kayıt no : 2021/124384 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 
beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, 
isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

i) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 
(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5- Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari 
şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
7- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
8- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
9- İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
10- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11- Teklifler en geç 26.04.2021 Pazartesi Saat 15: 00’ e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 
sorumlu değildir. 

12- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

13- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

14- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

15- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 2667/1-1 
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BATMAN BÖLGE ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI 
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 
DOSYA NO: TDLHZM-1150 / BATMAN BÖLGE ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ 

KİRALAMA HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt No  : 2021 / 173588 
1 - İdarenin 
a) Adresi  : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 Çankaya/Ankara 
b) Telefon ve faks numarası  : 0312- 207 27 14 - 0312- 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : www.tpao.gov.tr / yakduman@tpao.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  :  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 24 ay süresince 4 adet sürücülü tanker ve 3 adet çıplak 

şaseli sürücülü kamyon ile BATMAN BÖLGE 
ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA 
HİZMET ALIMI işidir. 

b) Hizmet yeri  : T.P.A.O. Batman Bölge Üretim Müdürlüğünün teknik 
şartname ile belirlediği yerler. 

3 - İhalenin; 
a) Yapılacağı yer  : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA 
Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı 
Salonu (Burada komisyon toplanacak) 

İhale oturumuna istekliler katılabilir. [Ancak İstekliler İhale Salonundan (teklif 
dosyalarını verdikleri salon) 6. Kat toplantı salonuna görüntülü bağlanacaklardır.] 

b) Tarihi ve saati  : 13/04/2021 Saat: 11.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, siparişin verilmesi halinde ödemenin yapılacağı banka şubesi ve hesap 
numarası, 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 
alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 
yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3.3.Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

4.1.4. Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

4.1.5. İçeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu, 
4.1.6. Geçici teminat, 
4.1.7. İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,(banka dekontu) 
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname, 
4.1.11. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 
5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif 
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.  

6 - İhale dokümanı; 
T.P.A.O. Genel Müdürlüğü/Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı / İç Satınalma 

Müdürlüğü 6.Kat 617 No’lu odada görülebilir ve dosya ücreti yatırılıp ihale yetkilisine teslimden 
sonra satın alınmış kabul edilir.. Şartname bedeli olan 200.- TL. Vakıfbank T.P.A.O Bürosu: 
(Iban No: TR970001500158007290224965) no.lu hesaba yatırıldıktan ve Yetkili kişiye dekont ile 
birlikte dizi pusulası doldurulup ihale yetkilisine ibraz edildikten sonra İhale dosyasının tamamı 
ilgili kişiye verilecektir. Bu işlem mecburidir. Bu işlemlerden sonra dosya satın almış kabul edilir. 

Firma ismi , İşin adı, dosya numarası ve şartname bedeli olduğuda dekonta yazdırılmalı 
ayrıca teklif dosyasının içine de dekontun bir örneği konulmalıdır. Dekont İhale sorumlusuna 
mutlaka teklif dosyası sunulmadan önce ihale dosyasının alınmış kabul edilmesi için 
getirilmelidir.  

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, 13/04/2021 tarih ve saat 11.00’e kadar ( ihale başlangıç saati gözardı 

edilmeden işlemlerin yaptırılması önem arz etmektedir.) T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
İHALE SALONUNA verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.(DEKONT VE DOLDURULMASI GEREKEN DİZİ PUSULASI YETKİLİ 
KİŞİYE MAİL YOLU İLE GÖNDERİLİP YETKİLİ KİŞİ ONAYINDAN SONRA İHALE 
DOSYASININ TAMAMI MAIL İLE İLGİLİYE GÖNDERİLİR. DİZİ PUSULASI; DEKONT 
MAIL İLE GÖNDERİLMEDEN ÖNCE İHALE SORUMLUSUNDAN TALEP 
EDİLMELİDİR.) 

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme veya sipariş mektubu düzenlenecektir. 
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9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat 
vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

11 - Kiralanacak Taşıtlarla İlgili Hususlar  
1- Hizmette kullanılacak araçlar; 
1.1 4 adet 3 dingilli (6x2) Tankerli Araç: En az 2016 model, MOTOR KARAKTERİSTİĞİ: 
Motor turbo-dizel Intercooler üniteli, 6 silindirli tip, 4 zamanlı Euro-1 standardında, Motor gücü 
250 ps/2200 d/d’dan az olmayacaktır. Tork 1500 d/d’da 950Nm’den az olmayacaktır. Motorun 
ilk hareketi elektrikli marş motoruyla olacaktır. Soğukta rejim sıcaklığında çalışması için 
termostat düzeneği olmalıdır. Motor su soğutmalı ve radyatör yeterli ısı transferi kapasitesine 
sahip olmalıdır. Soğutma sistemi termostatlı ve ilave su tankı olmalıdır. Yakıt depo kapasitesi 
uygun kapasitede olacaktır. Yakıt tankının altında biriken tortu ve pislikleri atmak için boşaltma 
tapası bulunacaktır. Yakıt filtresinden ayrı olarak donma ve tıkanmayı önleyen su ayırıcı filtresi 
olacaktır, Kuru tip ağır hizmet hava filtresi olacak ve hava filtresinin tıkanması durumunda filtre 
ünitesi üzerindeki vakum ikaz ünitesi uyarı yapacaktır. Yağlama sistemi tam basınçlı 
değiştirilebilir yağ filtreli olacaktır, yağ sıcaklığının fazla yükselmesini önlemek için donanımda 
yağ soğutucusu olacaktır. Yağ soğutucusu motor suyu ile soğutulacaktır. DEBRİYAJ: kuru 
diskli, servo takviyeli hidrolik tip olacaktır. DİŞLİ KUTUSU (ŞANZIMAN) Minimum 6 ileri, 1 
geri senkromeçli vites bulunacaktır. Şanzıman üzerinde 35 hp olmak üzere PTO çıkışı olacaktır. 
DİFERANSİYEL: Tek hızlı, diferansiyel kilit (çamur takviyeli) sistem olacaktır. Taşıma 
kapasitesi minimum 25,000Kg olacaktır. FRENLER: Tam havalı kuru tip servis freni olacaktır. 
Park halinde hava kumandalı yaylı el freni olacaktır. Aracı yavaşlatmak için egzost fren takviyeli 
olacaktır. ABS ve ASR araç üzerinde monteli olacak. Fren sistemindeki valflerin donmasını 
önleyen hava kurutucu ünitesi olacaktır. DİNGİL VE KAPASİTELERİ: Ön dingil I kesitli 
çelikten, minimum 7000 kg. Kapasiteli olacaktır. Arka dingiller toplam minimum 23,000 kg. 
Taşıma kapasiteli olacaktır. SÜSPANSİYON: Ön dingil süspansiyonu yarı eliptik, yaprak yaylı, 
teleskopik amortisörlü olacaktır. Arka dingil yarı eliptik, muavin makas takviyeli olacaktır. Önde 
ve arkada viraj denge çubuğu olacaktır. DİREKSİYON SİSTEMİ: Manevra ve kullanma 
kabiliyeti yüksek, hidrolik integral tip olacaktır. ŞÖFÖR KABİNİ: Çelik saçtan ve öne eğilebilir 
tip olacaktır. Araca çeki takılabilecek şekilde kanca ve pimi olacaktır. Azami yüklü tırmanma 
yeteneği % 48.3 olacaktır. Azami seyir hızı 83 km/h olacaktır. Kilometre saati, motor devir saati, 
fren hava saati, Alçak basınç ikaz lambası, hararet göstergesi ve ikaz lambası, Yağ basınç 
göstergesi ve ikaz lambası, Yakıt göstergesi, arz ikaz göstergesi, termostat ikaz lambası, Dörtlü 
park sinyali ikaz lambası, far uzun huzme ve sinyal ikaz lambaları, Araçlarda Klima olacaktır. 
Ekipman koymak üzere uygun ebatlarda sandık ( avadanlık ) olacaktır. TANK KAPASİTESİ 
min 25 ton kapasiteli olacaktır. Her tankerde 1’er Adet Dizel Su Motoru olacaktır. Dizel su 
motoru, 5KW, marşlı, Yatay tek kademeli santrifüj pompa akupleli, emme derinliği 
NPSHmin=8m, Manometrik Basma yüksekliği Hmin=60m, Emme ve Basınç çıkış çapları 2” 
ölçüsünde olacaktır.  
1.2 3 Adet Sürücülü 4 dingilli (8x2) çıplak şase Kamyon: En az 2016 model, MOTOR 
KARAKTERİSTİĞİ: Motor turbo-dizel Intercooler üniteli, 6 silindirli tip, 4 zamanlı Euro-1 
standardında, Motor gücü 250 ps/2200 d/d’dan az olmayacaktır. Tork 1500 d/d’da 950Nm’den az 
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olmayacaktır. Motorun ilk hareketi elektrikli marş motoruyla olacaktır. Soğukta rejim 
sıcaklığında çalışması için termostat düzeneği olmalıdır. Motor su soğutmalı ve radyatör yeterli 
ısı transferi kapasitesine sahip olmalıdır. Soğutma sistemi termostatlı ve ilave su tankı olmalıdır. 
Yakıt depo kapasitesi uygun kapasitede olacaktır. Yakıt tankının altında biriken tortu ve pislikleri 
atmak için boşaltma tapası bulunacaktır. Yakıt filtresinden ayrı olarak donma ve tıkanmayı 
önleyen su ayırıcı filtresi olacaktır, Kuru tip ağır hizmet hava filtresi olacak ve hava filtresinin 
tıkanması durumunda filtre ünitesi üzerindeki vakum ikaz ünitesi uyarı yapacaktır. Yağlama 
sistemi tam basınçlı değiştirilebilir yağ filtreli olacaktır, yağ sıcaklığının fazla yükselmesini 
önlemek için donanımda yağ soğutucusu olacaktır. Yağ soğutucusu motor suyu ile 
soğutulacaktır. DEBRİYAJ: kuru diskli, servo takviyeli hidrolik tip olacaktır. DİŞLİ KUTUSU 
(ŞANZIMAN) Minimum 6 ileri, 1 geri senkromeçli vites bulunacaktır. Şanzıman üzerinde 35 hp 
olmak üzere PTO çıkışı olacaktır. DİFERANSİYEL: Tek hızlı, diferansiyel kilit (çamur 
takviyeli) sistem olacaktır. Taşıma kapasitesi minimum 25,000Kg olacaktır. FRENLER: Tam 
havalı kuru tip servis freni olacaktır. Park halinde hava kumandalı yaylı el freni olacaktır. Aracı 
yavaşlatmak için egzost fren takviyeli olacaktır. ABS ve ASR araç üzerinde monteli olacak. Fren 
sistemindeki valflerin donmasını önleyen hava kurutucu ünitesi olacaktır. DİNGİL VE 
KAPASİTELERİ: Ön dingil I kesitli çelikten, minimum 7000 kg. Kapasiteli olacaktır. Arka 
dingiller toplam minimum 23,000 kg. Taşıma kapasiteli olacaktır. SÜSPANSİYON: Ön dingil 
süspansiyonu yarı eliptik, yaprak yaylı, teleskopik amortisörlü olacaktır. Arka dingil yarı eliptik, 
muavin makas takviyeli olacaktır. Önde ve arkada viraj denge çubuğu olacaktır. DİREKSİYON 
SİSTEMİ: Manevra ve kullanma kabiliyeti yüksek, hidrolik integral tip olacaktır. ŞÖFÖR 
KABİNİ: Çelik saçtan ve öne eğilebilir tip olacaktır. Araca çeki takılabilecek şekilde kanca ve 
pimi olacaktır. Azami yüklü tırmanma yeteneği % 48.3 olacaktır. Azami seyir hızı 83 km/h 
olacaktır. Kilometre saati, motor devir saati, fren hava saati, Alçak basınç ikaz lambası, hararet 
göstergesi ve ikaz lambası, Yağ basınç göstergesi ve ikaz lambası, Yakıt göstergesi, arz ikaz 
göstergesi, termostat ikaz lambası, Dörtlü park sinyali ikaz lambası, far uzun huzme ve sinyal 
ikaz lambaları, Araçlarda Klima olacaktır. Ekipman koymak üzere uygun ebatlarda sandık ( 
avadanlık ) olacaktır. 25t kapasiteli ve şase ölçüleri Skit Pump Unit yerleştirilebilecek şekilde 
olacaktır. (Madde 7.24. ‘de resimleri ve ebatları verilen Skit Pump Unitler şase montajı TPAO 
tarafından yapılacak ve yukarıda belirtildiği üzere Kamyon ölçüleri buna uygun olacaktır. 
2- Araçların tamamında emniyet kemeri olmalıdır. 
3- Araçların günlük yol mesafesi işin durumuna göre değişebilecektir. 
4- Araçlar sözleşme süresince idare emrinde ve belirlenen programa göre çalışacak çalışacaktır. 
Çalışmalar saha koşullarının gerektirdiği şekilde olacaktır. 
5- Bütün araçlar klimalı olacaktır.  

12 - Araçlar yüklenici mülkiyetinde ise taşıtın trafik tescil belge ve tüm evrak fotokopileri 
idareye verilir. Değil ise sözleşme dönemi sonuna kadar noter onaylı taahhütname ile kullanım 
hakkı İdareye ibra edilir. 

13 - Tüm araçlar 2 yıllık dönem için kiralanacaktır. 
İhale Sorumlusu: Yeşim UÇAR 
Tel: 0312 207 27 14 
 2726/1-1 
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BORULU TİP EŞANJÖR APARATLARI BORU TEMİZLİĞİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızda BORULU TİP EŞANJÖR APARATLARI BORU TEMİZLİĞİ işi, Türkiye 

Şeker Fabrikaları AŞ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile 
Birim Fiyat Teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/174714 
1-İdarenin  
a) adresi : Sivas Karayolu 5.km Sorgun/YOZGAT 
b) telefon ve faks numarası : Tel 0354 441 10 10 

 Faks 0354 441 10 18 
2-İhale konusu hizmetin  
a) niteliği, türü ve miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde, BORULU 

TİP EŞANJÖR APARATLARI BORU TEMİZLİĞİ işi 
Teknik Şartnamede belirtilen miktar ve evsaflara uygun (+-
%20) 36.176 Adet Borunun Basınçlı Sujetiyle 
Temizlenmesi işidir.  
İşin detayı ve diğer hususlar Teknik Şartnamede 
belirtilmiştir. 

b) yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası  
c) işin süresi : Yer teslimini müteakip 45 (Kırkbeş) takvim gününde 

tamamlanacaktır. 
3-İhalenin  
a) yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) tarihi ve saati : 09.04.2021 Cuma - Saat 14:30 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  
4-1.İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler. 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ile ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

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

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge, 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler  

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri ; 
 İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 (Yüzdeotuz) oranından az 
olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler; 
İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır. 
4.3. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler;  
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen boru veya benzeri malzemelerin basınçlı su jeti 

makineleri ile temizliği benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 
7.1. İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 100,00.-

TL (Yüz Türk Lirası). karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
8- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.  

 9- İstekliler tekliflerini birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 
ihale yapılan istekliyle 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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13- Mezkur hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi 
yapıp yapmamakta serbesttir. 

 2638/1-1 
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İDARE BİNALARI, SOSYAL TESİS VE KONFERANS SALONU BİNASI, YANGIN 
ACİL DURUM ÜNİTELERİ, ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN 

PROJELERİNE GÖRE ANAHTAR TESLİMİ YAPTIRILMASI KARŞILIĞINDA 
TAŞINMAZ MAL VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden: 
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü İdare Binası, İşletme 

Müdürlüğü İdare Binası, Sosyal Tesis ve Konferans Salonu Binası, Yangın Acil Durum Üniteleri 
(6 Blok) ve Altyapı ve Çevre Düzenlemesinin projelerine göre anahtar teslimi yaptırılması 
karşılığında Taşınmaz Mal verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) 
fıkrası ile Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı 
Teklif ” usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin  
a) Adresi : Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Hacı Bayram 

Veli Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı No:225  
Onikişubat / Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : 0344 234 44 01 - Faks : 0344 234 44 02 
2 - İhale konusu yapım işinin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait 

Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi Hacı Bayram Veli 
Mahallesi, 1027 ada, 36 parselde; 28,46 m2, 1027 ada, 37 
parselde; 53,37 m2, 9081 ada, 1 parselde; 18.951,21 m2, 
9082 ada, 1 parselde; 6.249,07 m2, Dumlupınar 
Mahallesi, 9083 ada, 1 parselde; 11.684,16 m2, 9084 ada, 
1 parselde; 8.957,25 m2 olmak üzere toplam; 45.923,52 
m2 arsa ve üzerinde bulunan taşınmazların verilmesine 
karşılık Kahramanmaraş ili, Onikişubat İlçesi Pınarbaşı 
Mahallesi Devlet ormanı üzerinde Tekerek Orman 
Deposunun bulunduğu 3902 ve 3856 nolu Orman 
Parselleri üzerinde projesi idaremizce uygun görülen 
toplam 27.010 m2 kapalı alanlı Kahramanmaraş Orman 
Bölge Müdürlüğü Yerleşkesinin Mimari, Statik, Elektrik, 
Mekanik, Çevre Düzenleme ve Altyapı işlerinin müşteri 
tarafından bedel talep edilmeden yaptırılması işi.. 

b) Taşınmaz mal tahmin edilen 
satış bedeli 

: 75.961.016,50TL 

c) İnşaat bedeli : 75.815.574,06 TL 
ç) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün 

içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 810 (Sekiz yüz on) takvim 

günüdür.  
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Hacı Bayram 

Veli Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı No: 225 Onikişubat 
/ Kahramanmaraş zemin kat ihale Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13.04.2021  Salı günü Saat : 14:00 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2021 – Sayı : 31437 

 

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

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
4.1.2.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 
4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

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

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.4.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.4.2.Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki 

görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği 
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.5. Bu işe ait İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) 
bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname 

4.1.6. Bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu 
4.1.7. Bu işe ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki nakdi teminatın Kahramanmaraş Orman 
İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının Ziraat Bankası Azerbaycan Bulvarı 
Şubesindeki TR460001002585390662675006 nolu hesabına veya Kahramanmaraş Orman İşletme 
Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı veznesine yatırıldığını gösterir belge. 

4.1.8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 
standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.10. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.1.10.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  
4.1.11. İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.  
4.1.12. “yerli istekli” olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde 

belirtilen belgeler. 
4.1.13. İhale Dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.14. Teknik Personel Taahhütnamesi. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Hacı Bayram Veli 

Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı No: 225 Onikişubat / Kahramanmaraş adresinde görülebilir ve 
KDV dahil 100,00 (yüz) Türk Lirasının İhale adı belirtilmek sureti ile Kahramanmaraş Orman 
İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının T.C Ziraat Bankası Azerbaycan Bulvarı 
Şubesindeki TR460001002585390662675006 no.lu hesabına veya Kahramanmaraş Orman 



28 Mart 2021 – Sayı : 31437 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı veznesine yatırıldığını gösterir belgenin ibraz 
edilmesi sureti ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Hacı Bayram Veli Mahallesi Sait 
Zarifoğlu Bulvarı No: 225 Onikişubat / Kahramanmaraş adresinden satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Hacı 

Bayram Veli Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı No:225 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ 
adresinde İhale Dosyası Teslim Yerine verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale 
saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan 
tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz. 

8 - İstekliler tekliflerini, verilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli ile yapım 
maliyeti arasındaki fark üzerinden artırım yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu iş için anahtar 
teslimi sözleşme düzenlenecektir. 

9-Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - İstekliler tahmin edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 2559/1-1 

—— • —— 
BALAST ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
Balast Temini işi açık ihale usulü ihale edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2021/176552 
1-İdarenin : 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi  : 0216 337 82 14 
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : Çorlu istasyonuna 10000 m3 (metreküp) Balast alım işi 
3- İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 07.04.2021 tarih ve saat: 
14.00’te yapılacaktır. 

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

5- Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 
Haydarpaşa İSTANBUL’a 07.04.2021tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis 
Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis 
Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 2684/1-1 
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SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Amasya İli Hamamözü Belediye Başkanlığından: 

1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin a) bendi hükümleri çerçevesinde 

ilçemizde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi, istihdamın artırılması amacıyla mülkiyeti 

belediyemize ait 3947 parsel nolu 19.969,79 m2 yüzölçüme sahip arsa vasıflı taşınmaz üzerinde 

yapımı devam etmekte olan 2000 m2 si kapalı 6000 m2 açık olmak üzere 8.000,00 m2 lik 

bölümündeki imalathane binası tesis alanı en az 50 kişilik istihdam sağlamak ve Unlu Mamüller 

Kapsamında Gıda Üretimi yapılmak ve ulusal düzeyde dağıtılmak şartı ile, 3947 parsel nolu 

taşınmazın 8.000,00 m2 lik kısmında 4721 sayılı Kanunun 794. Maddesi hükümlerine göre intifa 

hakkı, 826. Maddesi hükümlerine göre Üst Hakkı ve 748. Maddesi hükümlerine göre Geçit Hakkı 

verilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) bendi hükümlerine göre 25 Yıl 

süre ile Sınırlı Ayni Hak Tesisi kurulmak üzere kiraya verilecektir. 

2- Sınırlı Ayni Hak Tesisi kurulmak üzere kiraya verilecek tesislerin işletmeye alınması 

için projesindeki idari bölümler hariç, İmalathane, Sevkiyat Odası, Depo, Bulaşıkhane Su Deposu 

bölümlerinin iç kısımlarında zeminin hazırlanması, zemin kaplamalarının yapılması, iç duvarların 

ihtiyaca göre sıva ve duvar kaplamalarının yapılması, binanın tamamının ısıtma, soğutma ve 

iklimlendirme sistemlerinin yapılması, elektrik ve aydınlatma tesisatının yapılması, temiz ve pis 

su tesisatının yapılması, giderlerinin hazırlanması, imalat, üretim, depolama ve sevkiyat işlerinde 

kullanılacak makina, techizat, mobilya, mefruşat vb. mal malzeme ve demirbaşların temini, 

binanın çevre düzenlemesi ve peyzaj işleri, tesis alanının koruma altına alınması ile ilgili gerekli 

tedbirlerin alınması isteklilere aittir. Bu konuda yapılacak tüm harcama ve masraflar istekliler 

tarafından karşılanacaktır.  

3- İhaleye ilişkin muhammen kiralama bedeli 25 yıl için 4.000.000,00 TL dir. 

4- Geçici Teminat Miktarı : Muhammen bedelin % 3 oranında olup, 120.000,00 TL dir. 

5- Kesin Teminat : İhale bedelinin % 6 sı oranında hesaplanacaktır.  

6- Şartname ve Eki Belgelerin Temini : İhale Şartnamesi ve eki belgeler Hamamözü 

Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 1.000,00 TL bedel karşılığına 

satın alınabilir. Şartname satın almayanlar ihaleye katılamazlar. 

7- İşin Adresi : Hamitkaplan Mahallesi Gümüşhacıköy Caddesi No : 55 

Hamamözü/AMASYA 

8- İHALE BİLGİLERİ 

A) İhalenin Tarih ve Saati  : 09 Nisan 2021 Cuma günü Saat : 14:00 

B) İhalenin Adresi  : Arkutbey Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No : 2 

Hamamözü/AMASYA adresinde bulunan Belediye Hizmet 

Binası Zemin Katı Toplantı Odası  
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C) İhalenin Usulü  : 2886 sayılı Yasanın 35. maddesi a. Bendi Kapalı Teklif 

Artırma Usulü 

9- İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER VE NİTELİKLER 

İSTEKLİDE ARANAN ŞARTLAR ve İSTENİLEN BELGELER: 

A) Başvuru Dilekçesi 

B) İsteklilere ait noter onaylı imza beyanları, 

C) Tebligat için Adres Beyanı 

D) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 

E) 2886, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre ihale yasaklısı olmadıklarına dair belge veya 

yazılı taahhütname, 

F) İlan yayın tarihinden sonra kurumlardan alınmış, Gelir/Kurumlar Vergileri ve SGK 

Borcu olmadığına dair belgeleri veya yazılı taahhütname, 

G) Ortak Girişim olması Durumunda : Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesi 

H) Tüzel Kişilerden Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter onaylı yetki belgesi. 

İ) Vekaleten katılacak isteklilerden noter onaylı vekaletname, 

J) İhaleye iştirak edecekler tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

K) Muhammen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere Geçici Teminat,  

L) İhale Dokümanı satın alındığına dair makbuz, 

M) İstekliye ait Bilanço veya eşdeğer tablolar,  

N) Halen Unlu Mamüller Kapsamında Gıda Üretimi Faaliyetinde en az 2 yıl deneyim 

sahibi olmak ve halen faaliyetine devam ediyor olmak 

O) Ulusal Düzeyde Bayii veya Şubeye sahip olmak, 

P) Gıda Üretimi Faaliyet Alanında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş 

kuruluşlardan alınmış Kalite Yönetim Sertifası, Helal Gıda Sertifikası ve Gıda Güvenliği Yönetim 

Sistemi Sertifikalarına sahip olmak 

Q) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınmış Kapasite Raporu  

R) İhale şartnamesine göre hazırlanmış İhale Teklif Zarfı 

S) İsteklinin bünyesinde ihale konusu işlerde 2 adet Gıda Mühendisi ve 50 Adet işçi 

istihdamı sağlaması  

10- İstekliler İhale Şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları Teklif Zarflarını 

İhale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim edecektir. 

11- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

12- İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 2614/1-1 
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BELEDİYE İŞHANININ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 
Bingöl Belediye Başkanlığından:  
Mülkiyeti Bingöl Belediyesine ait, Bingöl Merkez Yenişehir Mahallesi, Genç Caddesi 

üzerinde bulunan Pafta: 14, Ada: 336, Parsel: 19'da kayıtlı 3.077,43 m2'lik arsa üzerinde bulunan 
toplam 91 adet bağımsız bölümün bir bütün halinde, aşağıda belirtilen hususlara göre satışı 
yapılacaktır. 

1- İhale konusu olan işin niteliği yeri ve miktarı: Belediye iş hanı, Yenişehir Mah. Genç 
Caddesi üzerindeki 3.077,43 m2'lik arsa üzerinde bulunan toplam 91 adet bağımsız bölümün bir 
bütün halinde satışının yapılması. 

2- Şartname ve eklerinin nerede ve hangi şartlarla alınacağı: Satışı yapılacak Belediye iş 
hanına ilişkin şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde, İlimiz Karşıyaka Mah. Hikmet Tekin 
Bulvarı No: 3 adresinde bulunan Belediye Veysel Belgin Gençlik Merkezindeki İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye iştirak edilmesi halinde 
500,00.-TL bedelle satın alınması zorunludur. 

3- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte, hangi usule göre yapılacağı: İş hanının satış 
ihalesi, İlimiz Karşıyaka Mah. Hikmet Tekin Bulvarı No: 3 adresinde bulunan Belediye Veysel 
Belgin Gençlik Merkezindeki çok amaçlı toplantı Salonunda 13.04.2021 tarihinde Saat: 14:00'te 
ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulüyle ihalesi 
yapılacaktır. 

4- İş hanının muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı: Belediye iş hanının 
satışına ilişkin Muhammen bedeli 59.500.000,00.-TL ( Elli Dokuz Milyon Beş Yüz bin Türk 
Lirası ) dir. % 3 Geçici Teminatı da 1.785.000,00.-TL ( Bir Milyon Yedi Yüz Seksen Beş Bin 
Türk Lirası ) dir. 

5- İhaleye istekli olarak katılacak gerçek ve tüzel kişiler, tekliflerini kapalı zarf şeklinde 
en geç 13.04.2021 saat: 14:00'e kadar, İlimiz Karşıyaka Mahallesi, Hikmet Tekin Bulvarı No: 3 
adresinde bulunan Belediye Veysel Belgin Gençlik Merkezindeki İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi tekliflere ait dosyalarını yine en geç 13.04.2021 tarihi 
saat: 14.00'e kadar ihale toplantı salonunda, ihale Komisyon Başkanına teslim ve tesellüm belgesi 
karşılığında teslim edebileceklerdir. 

6- İstekliler geçici teminatlarını, Vakıflar Bankası Bingöl Merkez şubesinde bulunan ve 
Belediyemize ait olan TR79 0001 5001 5800 7302 6802 83 nolu teminat hesabına nakit olarak 
yatırabilecekleri gibi, istekliler dilerse herhangi aktif bir bankadan işin mahiyetini belirtmek 
kaydıyla Banka Teminat Mektubu sunabilirler. Ancak istekliler tarafından sunulacak Banka 
Teminat Mektubunun son kullanım tarihi en erken 31.12.2021 olacaktır. 

7- İsteklilerden istenecek belgeler: 
a)-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 
b)- Kanuni ikametgâh il muhabiri (Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınmış olacak) 
c)-İhaleye iştirak edecek gerçek kişi ise, en geç 2020 yılında alınmış Noter onaylı imza 

beyannamesi, 
d)- İhaleye iştirak edecek tüzel kişi ise, en geç 2020 yılında alınmış Noter onaylı imza 

sirküsü 
e)-İhaleye istekli olarak katılacak olan tüzel kişiler, en geç 2020 yılında alınmış ve bağlı 

bulunduğu odaya kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgelerinin aslını sunacaklardır. 
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f)-Vekâleten ihaleye iştirak edecek olanlar noter onaylı vekâletnamenin aslını 
sunacaklardır, 

g)- İş hanının ihalesine, konsorsiyum, dernek kooperatif vs. şeklinde katılması 
durumunda, ihaleye katılacak yetkili kişinin, yetkili olduğuna dair, karar defterinin ilgili 
sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkili noter tasdikli imza sirkülerini sunacaktır. 

h)- İş hanının ihalesine ortak girişim olarak katılması durumunda, istekliler, Noterden 
ortak girişim yaptıklarına dair Noter onaylı ortak girişim beyannamesini sunacaklardır. 

ı)- İş Hanının ihalesine istekli olarak katılacak gerçek ve tüzel kişilerin 500,00 TL 
şartname makbuzunu ibraz etmeleri zorunludur. 

i)- İş hanının ihalesine istekli olarak katılacak gerçek ve tüzel kişiler geçici teminatı 
yatırdığına dair belge sunacaktır. 

8- Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar: 
1. İhaleyi yapan idarenin; 
a) İta amirleri, 
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

personeller, 
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece 

dahil) kan ve sihri hısımları, 
d) (Değişik: 2/3/1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların 

ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç). 
2. Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması 

yasaklanmış olanlar. 
9- İhaleye istekli olarak katılacak gerçek ve tüzel kişiler, İş hanının bu günkü fiziki ve 

imar durumunu göz önünde bulundurarak ihaleye teklif sunacaklardır. 
10-İş hanının satışına ilişkin, ihale kararının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren en geç 

45 takvim günü içerisinde, yüklenici iş hanının satış bedelini Vakıflar Bankası Bingöl Şubesinde 
bulunan ve Belediyemize ait olan TR 62 0001 5001 5800 7312 7573 37 Nolu hesaba veyahut 
Belediyemiz veznelerine yatıracaktır. Aksi takdirde % 3 GEÇİCİ TEMİNAT, Belediyemiz adına 
gelir olarak kayıt edilecek ve ilgili hakkında yasal işlemler yapılacaktır. 

11-İş hanının satışından doğabilecek her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye ait 
olacaktır. 

12-İş hanının satışına ilişkin olarak KDV Kanununun ilgili Maddesine istinaden Katma 
Değer Vergisinden muaftır. 

13-Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel 
komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı 
görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde iş pazarlıkla 
yaptırılabilir. 

14-İhalenin yapılıp yapılmayacağı ve uygun bedelin tespitinde ihale komisyonu yetkilidir. 
15-Kapalı teklif usulü ile yapılacak İş hanının ihalesinde; geçerli en yüksek teklifin 

altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak 
suretiyle ihaleye ait teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre ihale sonuçlandırılır. 

16-İhtilafların çözülmesinde Bingöl Mahkemeleri ve İcra Dairesi yetkilidir. 
İlan olunur. 
 2622/1-1 
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RESTAURANT KİRAYA VERİLECEKTİR 
Nevşehir ili Göreme Belediye Başkanlığından: 
Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 

doğrultusunda Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü ile kiraya verilecektir. 

Yeri Niteliği ve miktarı 
Nevşehir ili Merkez ilçesi Göreme Beldesi 462 parselde 
bulunan Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan 622 m2 
Kapalı alanı olan ve 1800 m2 bahçesi bulunan Restaurant. 

Aylık muhammen Kira bedeli 50.000,00 TL 
Geçici teminat Miktarı 180.000,00 TL 
Kira süresi 10 Yıl 

İhalenin yapılacağı yer  
Göreme Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis 
toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi 
No:2 Nevşehir 

İhale tarihi  08/04//2021 Perşembe Günü 
İhale saati  14:00 
İhale usulü  2886 sayılı D.İ.K. 35/a Kapalı Teklif açık arttırma 
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 
GERÇEK KİŞİLERDEN:  
1 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 
2 - Nüfus kayıt örneği, 
3 - İkametgah belgesi, 
4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu 
5 - İhale şartname bedeline ait makbuz, 
6 - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
7- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 
8- Belediye tahsilat servisin alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu 

olmadığına dair belge 
TÜZEL KİŞİLERDEN:  
1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,  
2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),  
3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,  
4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası 

belgesi 
5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu 
6 - İhale şartname bedeline ait makbuz,  
7 - Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza 

beyannamesi,  
8 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 
9 - Belediye tahsilat servisinden alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu 

olmadığına dair belge 
Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, 300,00 TL bedel karşılığında Göreme Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve 
belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını 
08/04/2021 tarihi saat 14:00’e kadar ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne 
verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de 
yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) İş bu ihale ilanı genel bilgi 
mahiyetinde olup, ihalede kira şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İdare, ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur. 

 2694/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Bandırma Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/181 Esas, 2019/963 Karar sayılı dosyasının 

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

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

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

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 2589/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.’nin Konya ilinde sahip bulunduğu 

ARİ/ARR/K/M31-a1-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahasına 1.519 hektarlık sahanın ilavesi 

için 12.03.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 2620/1/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.’nin Konya ilinde sahip bulunduğu 

ARİ/ARR/K/M31-a2-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahasına 4.311 hektarlık sahanın ilavesi 

için 12.03.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 2620/2/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Edirne ve Kırklareli illeri sınırları dahilinde sahip 

olduğu AR/ISI/K/E17-c2, c3, c4 pafta no’lu petrol arama ruhsatının müddeti 09.01.2021 tarihinde 

sona ermiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü maddeleri 

gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden 

dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından 

karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden 

kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.   

 2674/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 
1-Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Doğan 

İsmail ŞAHİN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 27.08.2020 gün ve 2020/12 ve 20020/13 sayılı 
kararları ile 2 ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, 
süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha 
önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 
17.09.2021 tarihinde başlanacak olup, ceza 18.09.2022 tarihinde son bulacaktır. 

2-Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 
Mehmet BİÇER’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 09.07.2020 gün, 2020/K-8436/185, 2020/K-
8437/186, 2020/K-8438/187 sayılı ve 20.08.2020 gün, 2020/K-8474/223, 2020/K-8505/254 sayılı 
kararları ile 5 ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 
Cezaların uygulanmasına 22.12.2020 tarihinde başlanmış olup, 26.12.2025 tarihinde son 
bulacaktır. 

3-Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Mustafa USTAKARA’ya Birlik Disiplin Kurulu’nun 28.07.2020 gün, 2020/K-8456/205 
sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 
uygulanmasına 19.01.2021 tarihinde başlanmış olup, 19.01.2022 tarihinde son bulacaktır. 

4-Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Burhan TOPALCA’ya Birlik Disiplin Kurulu’nun 28.07.2020 gün, 2020/K-8464/213 ve 
2020/K-8465/214 sayılı kararları ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 
verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 20.01.2021 tarihinde başlanmış olup, 21.01.2023 tarihinde 
son bulacaktır. 

5-İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Hüseyin TÜZ’e 
Birlik Disiplin Kurulu’nun 20.08.2020 gün ve 2020/K-8487/236, 2020/K-8488/237, 2020/K-
8489/238, 2020/K-8490/239 sayılı kararları ile 4 ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten 
Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak 
mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 24.02.2023 tarihinde başlanacak 
olup, ceza 27.02.2027 tarihinde son bulacaktır. 

6-Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Cengiz 
TAŞOVA’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 05.08.2019 gün ve 298 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici 
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.01.2021 tarihinde başlanmış olup, 
28.01.2022 tarihinde son bulacaktır. 

7-Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hasan 
KOCAMANOĞLU’na Birlik Disiplin Kurulu’nun 20.08.2020 gün, 2020/K-8471/220 sayılı kararı 
ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 
uygulanmasına 20.02.2021 tarihinde başlanmış olup, 20.08.2021 tarihinde son bulacaktır. 

 2695/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 
hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi 
bünyesine çeşitli alanlarda; 14 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt 
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını 
kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca 
Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt 
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını 
kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca 
Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 
belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı 
suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını 
kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca 
Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent 
Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler 
ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 
Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Fakülte / 

Yüksekokul / Enstitü 

Bölüm / Program /  

Anabilim Dalı 

Kadro 

Sayısı 
Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

Tıp Fakültesi 

Göğüs Hastalıkları ABD 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Göğüs Hastalıkları 

Çocuk Cerrahisi ABD 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Çocuk Cerrahisi 

Nöroloji ABD 

1 Doçent 

Nöroloji 
1 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

ABD 
1 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 

Radyoloji ABD 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Radyoloji 
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Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Pedodonti ABD 2 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Pedodonti 

Protetik Diş Tedavisi ABD 1 Profesör Protetik Diş Tedavisi 

Diş Hastalıkları Tedavisi ABD 2 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Diş Hastalıkları Tedavisi 

Periodontoloji ABD 1 Profesör Periodontoloji 

Endodonti ABD 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Endodonti 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 

ABD 
1 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca- akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 
Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat - 
uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 2654/1-1 

—— • —— 
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
uyarınca 2 Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Duyurulur. 

Fakülte / 
Yüksekokul 

Bölüm / 
Program 

Öğretim 
Elemanı 

Alanı 
ALES/YDS 
Eş Değeri 

Puanı 

ALES 
Puan 
Türü 

Ek 
Açıklamalar 

Meslek 
Yüksekokulu 

Otopsi 
Yardımcılığı 

2 

Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve 
Genetik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Adli 
Genetik, Adli Kimya, Adli Biyoloji, Adli Bilimler 
alanlarından birinden en az tezli yüksek lisans 
mezunu olmak. 

ALES: 70 SAY Öğr.Gör. 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 
Duyuru Başlangıç Tarihi : 28.03.2021  
Son Başvuru Tarihi : 11.04.2021 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 12.04.2021 
Sınav Tarihi : 14.04.2021 
Nihai Değerlendirme Tarihi : 15.04.2021 
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Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi 

içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan 

başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER 

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim 

bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,  

2- YÖK formatlı özgeçmiş. 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi 

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından 

Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)  

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 

8- ALES Belgesi 

9-Yabancı Dil Belgesi 

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.  

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi. 

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 

14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel 

Adayı Açık Rıza Metni. 

Ön değerlendirme sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin 

www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde 

olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Aday Başvuruları: 

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü 

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 34396 Sarıyer, İstanbul 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel- verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 

Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent- hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/ kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 2682/1-1 
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Karabük İli Safranbolu Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE  ZABITA MEMURU VE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI 

Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve 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 ve itfaiye eri alınacaktır. 

 

S.No 
Kadro 
Unvanı 

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

1 İtfaiye Eri GİH 10 3 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil 
Savunma, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, 
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans 
programlarının birinden mezun olmak, 
En az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip 
olmak. 

Erkek 
KPSS 
P93 

60 puan 

2 İtfaiye Eri GİH 10 1 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil 
Savunma, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, 
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans 
programlarının birinden mezun olmak, 
En az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip 
olmak. 

Kadın 
KPSS 
P93 

60 puan 

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal 
Bilgiler Fakültesi veya İktisadi İdari 
Bilimler Fakültelerinin Yerel Yönetimler, 
Kamu Yönetimi lisans programlarının 
birinden mezun olmak. YDS İngilizce 
sınavından en az C seviyesinde puan 
almış olmak, en az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Kadın  
KPSS 

P3 
70 puan 

4 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal 
Bilgiler Fakültesi veya İktisadi İdari 
Bilimler Fakültelerinin Yerel Yönetimler, 
Kamu Yönetimi lisans programlarının 
birinden mezun olmak. YDS İngilizce 
sınavından en az C seviyesinde puan 
almış olmak, en az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. 

Erkek 
KPSS 

P3 
70 puan 

5 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 2 

Lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal 
Bilgiler Fakültesi veya İktisadi İdari 
Bilimler Fakültelerinin Yerel Yönetimler, 
Kamu Yönetimi lisans programlarının 
birinden mezun olmak. En az B sınıfı 
sürücü belgesine sahip olmak 

Erkek / 
Kadın 

KPSS 
P3 

 70 puan 
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BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için 

yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.  
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak 

adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen 
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanunu’nun 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. 

ç) 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. 

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

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.  
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadro unvanları için, mezun olunan okul 

itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme 
Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadro unvanlarının karşısındaki 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 genel şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A 
maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri 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 ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile 
kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce 
yapılacaktır.) 

ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.  
d) İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi 

olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak. 
e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
f) Yabancı Dil şartı aranan kadro unvanları için YDS İngilizce sınavından en az (C) 

düzeyinde puan almış olmak. 
3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemizin internet sayfasından 

(https://www.safranbolu.bel.tr) temin edilecektir. 
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten 

alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 
edilebilir), 
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ç) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
h) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
i) Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu 

bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı 
veya noter onaylı örneği 

4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
● Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, 26.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında 

saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Yeni Mahalle Sadri Artunç 
Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:6 Safranbolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.  

● Başvurular şahsen yapılacak olup, posta veya diğer şekillerle yapılacak başvurular 
kabul edilmeyecektir.  

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

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-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 sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

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

● Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin resmi internet sayfasından 
(https://www.safranbolu.bel.tr) ilan edilecektir.  

● Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

● Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

● 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. 

● Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler ve postanın 
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır. 

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Zabıta Memuru kadrosuna başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı sınavı yapılacaktır. 

Sözlü sınav 24/05/2021 tarihi Pazartesi günü saat 09.30’da başlamak üzere Yeni Mahalle Sadri 
Artunç Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:1 Safranbolu Belediyesi Başkanlığı Toplantı Salonunda 
yapılacaktır. Sözlü sınavın bitmesinin ardından Barış Mahallesi 60 No’lu Sokak No:7 Süper Toto 
Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Kapalı Spor Salonu’nda uygulama sınavına geçilecektir.  

İtfaiye Eri kadrosuna başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı sınavı yapılacaktır. Sözlü 
sınav 25/05/2021 tarihi Pazartesi günü saat 09.30’da başlamak üzere Yeni Mahalle Sadri Artunç 
Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:1 Safranbolu Belediyesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda 
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yapılacaktır. Sözlü sınavın bitmesinin ardından Çavuş, Mimar Sinan Caddesi adresinde bulunan 
Safranbolu İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası’nda uygulama sınavına geçilecektir.  

Sözlü ve uygulamalı sınavlar 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 sayılacaklardır. 

Sınav Konuları:  
1. Sözlü Sınav 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
ç) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularını kapsar. 
2. Uygulamalı Sınav 
● Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,  
● İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

araç kullanımı ve 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 üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Sınavda değerlendirme; 
● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün 

%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır. 
● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 

alınarak sınav puanı hesaplanır. 
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 
ç) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemiz internet 
adresinde (https://www.safranbolu.bel.tr) ilan edilir. 

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 kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyemizin internet adresinde (https://www.safranbolu.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 alma yâda hiçbirini 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 7 
(yedi) gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 7 (yedi) gün 
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 2625/1-1 
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Kırklareli İli Büyükmandıra Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Büyükmandıra Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
memur alınacaktır. 
Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 Memur GİH 9 1 

Herhangi bir Lisans 
programından mezun 
olmak. 
En az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P3 
En az 

70 
puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Büyükmandıra Belediye Başkanlığında münhal bulunan Memur kadrosu için yapılacak 

başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.  
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki 
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanunu’nun 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 kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2)BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
1. İlan edilen memur unvanı için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS (B) grubu Lisans düzeyinde sınavına girmiş 
olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, 

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

3. 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: 
1. Sınava girmek isteyen adaylar, Başvuru Formunu https://www.buyukmandira.bel.tr/ 

internet adresinden indirerek doldurup imzalanacak ve aşağıdaki belgeleri başvuru formuna 
ekleyeceklerdir.  
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2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya 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. 2020 KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 
çıktısı, 

6. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
8. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
9. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi 

Belediyemizce onaylanabilir.) 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;  
a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 24.05.2021 tarihinden, 28.05.2021 tarihi mesai 

saati bitimine kadar (belirtilen tarihlerdeki mesai saatleri içerisinde) Büyükmandıra Belediye 
Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hatip Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:78 
Büyükmandıra/Babaeski/Kırklareli adresine teslim etmeleri gerekmektedir.  

b) Elektronik ortamda, Belediyemizin (bilgi@buyukmandira.bel.tr) internet adresine, 
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Büyükmandıra Belediye Başkanlığı, Yazı 

İşleri Müdürlüğü, Hatip Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:78 Büyükmandıra/Babaeski/Kırklareli 
adresine göndereceklerdir. 

d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
Belediyemiz tarafından görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  

e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu 
kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak 
üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

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

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 07/06/2021 tarihinde 
Büyükmandıra Belediye Başkanlığı https://www.buyukmandira.bel.tr/ internet adresinde ilan 
edilecek olup, başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgesi başvuru 
formunda belirtilmiş olan adreslerine gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres 
tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava 
girişte ibraz edilecektir. Sınava giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır 
bulunmaları gerekmektedir.  

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 
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6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Memur kadrosu alımı için sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav; 21.06.2021 tarihinde 

Büyükmandıra Belediyesi hizmet binasında (Hatip Mahallesi, Atatürk Caddesi. No:78 
Büyükmandıra/Babaeski/Kırklareli gerçekleştirilecektir. Sınav saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü 
sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü aynı saatte devam edilecektir.  

Sözlü Sınav Konuları: 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
d) Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat,  
konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini 

kapsar. 
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 
Memur kadroları sınavında değerlendirme: 
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, 
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak 
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu 
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Büyükmandıra Belediye 
Başkanlığının https://www.buyukmandira.bel.tr/ internet adresinde ilan edilir.  

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Büyükmandıra Belediye Başkanlığının https://www.buyukmandira.bel.tr/ internet 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 Büyükmandıra Belediye Başkanlığının 
https://www.buyukmandira.bel.tr/ 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. 
 2615/1-1 

  



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2021 – Sayı : 31437 

 

Kırklareli İli Lüleburgaz Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
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 memur alınacaktır. 

 
Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyet 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 
Sosyal 

Hizmetler 
Uzmanı 

GİH 8 1 

-Üniversitelerin dört 
yıllık eğitim veren 
sosyal hizmetler lisans 
programından mezun 
olmak 
-B sınıfı ehliyet sahibi 
olmak 

Kadın/Erkek P 3 
En az 

65 

2 
Sosyal 

Çalışmacı 
GİH 8 1 

-Üniversitelerin dört 
yıllık eğitim veren 
sosyal hizmetler lisans 
programından mezun 
olmak 
-B sınıfı ehliyet sahibi 
olmak 

Kadın/Erkek P 3 
En az 

65 

3 Tahsildar GİH 11 2 

Üniversitelerin dört 
yıllık eğitim veren 
İktisadi İdari Bilimler 
veya Siyasal Bilgiler 
Fakültelerinin Maliye 
veya İktisat 
Bölümlerinden ya da 
dört yıllık eğitim veren 
muhasebe lisans 
programından mezun 
olmak 

Kadın/Erkek P 3 
En az 

65 

4 Memur GİH 10 1 

MYO’nun Emlak ve 
Emlak Yönetimi, 
Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları veya 
Yerel Yönetimler 
bölümlerinin 
birinden mezun 
olmak 

Kadın/Erkek P93 
En az 

65 
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5 Memur GİH 10 3 

Üniversitelerin dört 
yıllık eğitim veren 
İktisadi İdari Bilimler 
veya Siyasal Bilgiler 
Fakültelerinin Kamu 
Yönetimi, Maliye, 
Çalışma Ekonomisi ya 
da İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım bölümlerinin 
birinden mezun olmak 

Kadın/Erkek P3 
En az 

65 

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

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir: 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir: 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanunu'nun 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, 
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, 

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, 
g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı 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) 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en 
az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
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3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin www.luleburgaz.bel.tr internet adresi 

üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir: 
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir), 

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 
çıktısı, 

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
h) Sosyal Çalışmacı ve Sosyal Hizmet Uzmanı kadroları için sürücü belgesinin aslı veya 

fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe. 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için: 
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 03/05/2021-07/05/2021 

tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.  
b) Adaylar başvurularını elektronik ortamda insankaynaklari@luleburgaz.bel.tr adresine 

Şahsen ve İadeli taahhütlü posta yolu ile Lüleburgaz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları 
Eğitim Müdürlüğü Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz /KIRKLARELİ adresinde 
yapılacaktır. 

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

a) Belediyemizce adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol 
edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava davet edilecektir, 

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

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları 18/05/2021 tarihinde 
Belediyemiz www.luleburgaz.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. Ayrıca; Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru 
formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru 
formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 
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d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü sınav 27/05/2021 tarihinde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Sevgi Mahallesi 

İstasyon Caddesi No: 114 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün 
içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 

Sınav Konuları: 
Sözlü sınav; 
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
- Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, 
konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini 

kapsar. 
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 
konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 
şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek olup; belediyemiz internet 
adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyemiz www.luleburgaz.bel.tr internet 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. 
 2617/1-1 
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
ZABITA MEMURU VE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve 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 memur alınacaktır. 

SN 
Kadro 
Unvanı 

Hizmet 
Sınıfı 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Adedi 

Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 
İtfaiye 

Eri 
GİH 9 25 

İtfaiyecilik ve Yangın 
Güvenliği veya Sivil 
Savunma ve İtfaiyecilik 
önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. En az 
C sınıfı sürücü belgesi sahibi 
olmak. 

Erkek / 
Kadın 

P93 
En az 

60 puan 

2 
İtfaiye 

Eri 
GİH 9 25 

Herhangi bir önlisans 
programlarının birinden 
mezun olmak. En az C sınıfı 
sürücü belgesi sahibi olmak. 

Erkek P93 
En az 

60 puan 

3 
İtfaiye 

Eri 
GİH 10 51 

Lise ve Dengi Okul Mezunu 
Olmak. En az C sınıfı sürücü 
belgesi sahibi olmak. 

Erkek P94 
En az 

50 puan 

4 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 40 

Lisans düzeyinde eğitim 
veren fakültelerin İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, 
İktisat Fakültesi, İşletme 
Fakültesi, Siyasal Bilgiler / 
Bilimler Fakültesi 
bölümlerinden birinden veya 
lisans düzeyinde eğitim veren 
fakültelerin Halkla İlişkiler 
bölümünden mezun olmak. 
En az B sınıfı sürücü belgesi 
sahibi olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P3 
En az 

60 puan 

5 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 8 

Lisans düzeyinde eğitim 
veren fakültelerin Kamu 
Yönetimi veya Yerel 
Yönetimler bölümlerinin 
birinden mezun olmak, YDS 
sınavından en az C 
seviyesinde puan almış 
olmak. En az B sınıfı sürücü 
belgesi sahibi olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P3 
En az 

60 puan 
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6 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 22 

Mahalli İdareler, Mahalli 
İdareler (Zabıta), Yerel 
Yönetimler, Adalet Meslek 
Eğitimi, Adalet veya Adalet 
Meslek Yüksek Okulu, Çevre 
Temizliği ve Denetimi, 
Güvenlik, Güvenlik 
Bilimleri, Güvenlik ve 
Koruma, Özel Güvenlik ve 
Koruma, Kamu Güvenlik ve 
Asayişinin Sağlanması, 
Halkla İlişkiler önlisans 
programlarından birinden 
mezun olmak. En az B sınıfı 
sürücü belgesi sahibi olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P93 
En az 

60 puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş itfaiye eri ve zabıta 

memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda 
belirtilmiştir. 

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:  
İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 

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

• Türk Vatandaşı olmak, 
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
• 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, 
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 mahkûm olmamak, 

• 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, 

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

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
• İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla 

öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından 
(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak, 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2021 – Sayı : 31437 

 

• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A 
maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri 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 ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile 
kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce 
yapılacaktır. 

• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.  
• İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi 

olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, 
• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 

çıkarılmış olmamak, 
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.mugla.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir.  
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
• Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe,  
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek 

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

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, 
• Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu 

bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı 
veya noter onaylı örneği, 

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
• Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
• 24.05.2021 tarihinden 27.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler 

ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi 
Fuat Ardıç Caddesi No: 3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer 
alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına 
şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 
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• 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: 

1-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 sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır, 

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

3-Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 04.06.2021 tarihinde belediyemizin web sayfası 
www.mugla.bel.tr adresinde ilan edilecektir. 

4- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

5- Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
6- 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. 

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü ve uygulamalı sınav 14.06.2021 – 09.07.2021 tarihleri arasında Muğla Büyükşehir 

Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / 
MUĞLA adresindeki yerleşkesinde 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. 

Sınav Konuları:  
1. Sözlü sınav; 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar. 
2. Uygulamalı sınav;  
• Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,  
• İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.  
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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 sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı 

tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Sınavda değerlendirme; 

● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün 

%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır. 

● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 

alınarak sınav puanı hesaplanır. 

c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz internet adresinde 

ilan edilir. 

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 

olana öncelik tanınır. 

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 

aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

belediyemizin internet 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. 

 2616/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Birleşik Fon Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Societe Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesinden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Beykent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İhale Yönetmeliği
–– Fenerbahçe Üniversitesi Spor Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Iğdır Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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