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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ GIDA ANALİZLERİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygu-

lama 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; Batman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve

Araştırma Merkezinin  amaçlarına, 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) Birim sorumlusu: Merkez bünyesindeki birimlerin sorumlularını,
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b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Gıda: Doğrudan insan tüketimine sunulmayan canlı hayvanlar, yem, hasat edilmemiş

bitkiler, tedavi amaçlı kullanılan tıbbî ürünler, kozmetikler, tütün ve tütün mamulleri, narkotik

veya psikotropik maddeler ile kalıntı ve bulaşanlar hariç, insanlar tarafından yenilen, içilen

veya yenilmesi, içilmesi beklenen işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş her türlü madde

veya ürün, içki, sakız ile gıdanın üretimi, hazırlanması veya muameleye tâbi tutulması sırasında

kullanılan su veya herhangi bir maddeyi,

ç) Laboratuvar: Gıda Analiz Laboratuvarını, 

d) Merkez (BÜGAM): Batman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Batman Üniversitesini, 

ğ) Senato: Batman Üniversitesi Senatosunu,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Üniversite başta olmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşların ve kişilerin gıda

analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

b) Gıda sanayi kuruluşları ile iş birliği içerisinde yeni gıda teknolojilerinin geliştiril-

mesine katkı sağlamak. 

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında üniversiteler başta olmak üzere yurt içi ve yurt

dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projeler üretmek. 

ç) Gıda ile ilgili yerel ve evrensel problemler için çözümler üretmek. 

d) Üniversitede yürütülen ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretim ve uygulamalara

destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Gıda alanında gereksinim duyulan her türlü analiz çalışmalarını yapmak, ilgili mev-

zuat hükümleri kapsamında gıda analiz laboratuvarında yapılacak analizler de dâhil olmak üze-

re gereken her türlü hizmeti gerçekleştirmek.

b) Gıda ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, araştırma ve geliştirme faa-

liyetlerini koordine etmek. 

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite ve sanayi kuruluşları arasında gıda

alanındaki çalışma konularıyla ilgili iş birliğinde bulunmak.
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ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında gıda endüstrisi ile uğraşanlara eğitim ve hizmet

vermek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler yapmak.

d) Talepler halinde tüm kamu/özel sektör kuruluşlarının ürettiği ve/veya tükettiği gıda-

ların analizini yapmak, gıdaların gıda mevzuatına, standartlara ve istenilen teknik şartnamelere

uygunluğunu belirlemek ve raporlamak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin ilgili fakülte, enstitü ve yük-

sekokullarının Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak gıda ile ilgili ko-

nularda, teknik personel, öğrenci ve üreticiler için sertifikaya yönelik eğitim programları ile

ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay seminer ve kurs-

lar düzenlemek.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin faaliyet alanlarında yurt içinde ve

yurt dışında bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak,

gıda endüstrisinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yapmak.

g) Merkez bünyesinde yapılan uygulama ve araştırma konusunda kamuoyunu aydın-

latmak ve bilgilendirmek amacı ile yayım faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Merkezin ilgi alanına giren, Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yük-

sekokullarındaki ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarındaki öğrencilere staj yeri sağ-

lamak. 

h) Merkez kapsamında yer alacak laboratuvarların ulusal ve uluslararası boyutta tanın-

masını sağlamak.

ı) Gıda güvenliği konularında danışmanlık hizmeti vermek.

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar gö-

revlendirilebilir. Müdürün altı ay ve daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması halinde

yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınır.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-

sından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-

nar. Müdür yardımcısı Müdürün verdiği görevleri yapar. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden
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görevlendirilebilir. Rektör, gerekli gördüğü hallerde müdür yardımcısını değiştirebilir. Müdürün

görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür yardımcısı, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek

ve Müdürün verdiği diğer görevleri yapmakla sorumludur.

(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcısı yerine vekâlet

eder. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda çalış-

malar yapmak.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, bu Kurulları toplantıya

çağırmak, toplantıların gündemlerini belirlemek ve kararlarını uygulamak. 

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

ç) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini planlamak, yürütmek, de-

netlemek ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapmak. 

d) İlgili mevzuat kapsamında laboratuvarların işlevleri, işleyişi, planlaması ve sürekli

gelişimi hakkında ilgili kurum/kişilerle iş birliğinde bulunmak.

e) İlgili mevzuat kapsamında Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve diğer kamu ku-

rumları arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

f) Merkez ortaklı araştırma projelerinin yürütme ve işleyişini izlemek ve denetlemek. 

g) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt

içi ve/veya yurt dışında görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

ğ) İhtiyaç halinde Üniversite dışındaki diğer resmî veya özel kurum ve kuruluşlardan

araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektöre teklifte

bulunmak. 

h) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıllara ait çalışma programını Yönetim

Kurulunun görüşünü alarak her yılın son ayında hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte en fazla beş üyeden oluşur. Yö-

netim Kurulu üyeleri, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından

Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler

aynı usulle tekrar görevlendirilebilirler. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla

Üniversite dışında bulunan üyelerin yerine aynı usulle tekrar görevlendirme yapılır. 

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında

salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık

oylama ve oy çokluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kul-

lanamaz. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sa-

yılır. 
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(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanması için Müdüre destek sağlamak. 

c) Merkezin amaçları doğrultusunda bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak,

Merkezde çalışacak teknik elemanların niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması

ile ilgili kararları almak. 

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini değerlendirmek,

görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) İlgili mevzuat kapsamında Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş-

larla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak. 

e) Merkezin etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine

laboratuvar birimleri kurmak.

f) Merkez bünyesindeki birimlerde görevlendirilecek öğretim elemanları ile idari ve

teknik personeli görevlendirilmesi için Rektörün onayına sunmak.

g) Müdüre işlerin yürütülmesinde yardımcı olmak.

ğ) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri 

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından Müdür tarafından

önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en az yedi, en fazla on üyeden olu-

şur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir.

Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunur. Da-

nışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için

salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama

sonucunda oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Danışma Kurulu kararları Müdür aracılığıyla Merkezin ilgili diğer organlarına iletilir. Müdür

gerekli hallerde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birim sorumluları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları kapsamında oluşturulan la-

boratuvar birimlerinin başında, birimdeki iş akışını düzenleyip uygulayan ve Müdür ile ilişkileri

sağlayan birer birim sorumlusu bulunur. Birim sorumluları, Üniversitenin öğretim elemanları

arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, gerekli gördüğü

hallerde birim sorumlularının değiştirilmesini teklif edebilir. Birim sorumluları, Müdür ile iş

birliği içerisinde ilgili birimin etkinliklerini yürütmek ve Müdürün verdiği diğer görevleri yap-

makla sorumludurlar.
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(2) Birim sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Birimi temsil etmek, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusundaki çalış-

maları ve gerekli yazışmaları yapmak.

b) Birim bünyesindeki cihaz, ekipman, demirbaş ve diğer imkanların faal, verimli ve

sürdürülebilir hizmet vermesini ve bu imkanlardan etkin bir biçimde yararlanılmasını sağla-

mak.

c) Birim bünyesindeki her türlü taşınır ve taşınmaz eşya ve yapıdaki tamir, onarım,

ayar, kalibrasyon ve diğer işlemleri yürütmek, arızalı cihazların tamiri için yazışma ve çalış-

malar yapmak.

ç) Birime bağlı personellerin çalışmalarını denetlemek, düzenlemek ve bu personellerin

bilgi ve tecrübesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

d) Birime bağlı alanlarda çalışan cihaz ve personele yönelik gerekli güvenlik tedbirlerini

almak.

e) Birim bünyesindeki analizlerin yapılması ile gerekli raporların düzenlenmesini yü-

rütmek.

f) İlgili laboratuvar, cihaz veya parametrelerin akreditasyonları veya sertifikasyonları

için çalışmalar yapmak.

g) İlgili birimin faaliyet raporları, çalışma planları, kataloglar, internet sayfası ve diğer

raporları hazırlamak.

ğ) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkilisi

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

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 15  – (1) Merkezin faaliyetlerini yürütebilmesi için alınan her türlü alet, ekip-

man ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kayseri Üniversitesinden:

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ATA TOHUMU UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama ve Araş-
tırma 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: Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Tarımsal üretim alanında ata tohumlarından sebze fidesi üretiminde uygulamalı araş-

tırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.
b) Tohum ve diğer tüm bitkisel üretim materyallerinin ıslahı, iyileştirilmesi, adaptas-

yonu ve üretimi konusunda çalışmalar yapmak.
c) Tarım sektörünün öncelikli konularına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde uygu-

lamalı araştırma ve geliştirme projeleri yapmak.
ç) Tarım sektöründe özellikle ata tohumları ile fide üretimi endüstrisine ürün geliştirme

konularında yüksek nitelikli araştırma ve geliştirme desteği vermek, ulusal sebze fide endüs-
trisinin rekabet gücünü arttırmaya katkı sağlamak.

d) Tarımsal çerçeve içerisinde sebze yetiştiriciliği ve ata tohumları ile sebze fidesi üre-
timi konularında araştırma yapmak, bilgi üretmek, veri tabanları oluşturmak, aydınlatıcı toplantı
ve yayınlar yapmak, yarışmalar düzenleyip ödüller vermek.
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e) Türkiye’nin sebze fidesi üretimi alanında ve buna bağlı olarak ata tohumları katma
değerini yükseltmek gibi ulusal politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak, bu amaçla
ulusal düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’nin tarımsal üretiminde sebze fidesi potansiyelini arttırmak ve ata tohumla-

rını ekonomiye kazandırmak, taraf olunan ulusal ve uluslararası anlaşmaların yerine getiril-
mesinde rol almak ve ilgili mevzuat kapsamında Türkiye’de ata tohumları ile fide üretimi ça-
lışmalarının koordinasyon ve iş birliği içinde yürütülmesine katkı sağlamak.

b) Türkiye’de katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin tasarımı ve üretimi, tarım ve sağ-
lık, tarım ve beslenme, tarım kalite ve güvenliği konularında araştırma projeleri yapmak, da-
nışmanlık hizmeti vermek ve bu konulardaki çalışmalara katılarak araştırma ve planlama po-
tansiyelini arttırmak.

c) Tarım sektöründe küresel düzeyde eğilimleri yakından takip etmek, bu eğilimlere
paralel araştırmalar yapmak ve bilgi üretmek, bu bilgileri ulusal tarım sektörünün hizmetine
sunmak, tarımsal faaliyet alanı ile Üniversite arasında iş birliğini arttırmak.

ç) Kamuoyunu sebze fidesi üretimi konusunda aydınlatmak, ata tohumlarının önemini
ve geleceğini ortaya koymak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslar-
arası nitelikte panel, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzenlemek, yerel, ulusal
ve uluslararası basılı, görsel ve işitsel medya organlarında kamuoyunu aydınlatıcı programlar
organize etmek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt dışında ve yurt içinde bulunan kuruluşlarla
ilgili mevzuat kapsamında iş birliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak, tarım ile
ilgili gelişmeleri izlemek, kamuoyunu bu konularda doğru bilgilendirmek ve akademik yayın
çalışmalarında bulunmak.

e) Üniversitenin ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul ve uygulama-araştırma merkezleri
yanında, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak tarım ile ilgili konular-
da; her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimine yardımcı olmak, bu
amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifikaya yönelik
eğitim-öğretim ve uygulama programları düzenlemek.

f) Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde Merkez bünyesindeki cihazların kullanımıyla
ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik çıktıları takip etmek ve raporlamak.

g) Üretime ayrılan tesislerde, öğrenci ve kursiyer uygulamaları ile araştırmalar sonucu
ortaya çıkan ürün ve diğer maddeleri tüketiciye ulaştırmak, katma değer getirecek ata tohumu
ve/veya tohumları ile sebze fideleri üretimini gerçekleştirmek, standart kalitede sebze fidesi
üretmek, fidelerden üretim yapmak ve pazarlamak, standardizasyonu sağlayacak araştırma ve
geliştirme çalışmaları yapmak.

ğ) Merkeze bağlı kurulan laboratuvarların günün şartlarına uygun olarak geliştirilmesini
sağlamak için uygun altyapıyı oluşturmak, laboratuvarların ulusal boyutta tanınmasını sağ-
lamak.

h) Sebze yetiştiriciliği ve fide üretimi ile uğraşanlara eğitim ve hizmet vermek, bu alan-
da faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler yapmak, sebze üretimi alanında faa-
liyet gösteren ulusal düzeydeki firmalara ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifika
vermek.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                             23 Ağustos 2021 – Sayı : 31577



ı) Sebzecilik ve ata tohumları yetiştiriciliği, organik üretim ve bitki genetik kaynakla-
rının korunması konularında ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuru-
luşlarla iş birliği yapmak, organik üretimde yöntem geliştirme çalışmaları düzenlemek.

i) Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri 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; Merkezin amaçlarına uygun olarak lisans ve lisansüstü eğiti-
mini ziraat mühendisliği veya bitkisel üretim alanında yapmış Üniversite öğretim üyeleri, öğ-
retim üyesi yoksa öğretim görevlileri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla
bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yerine yeni bir Müdür görevlendirilir. Süresi
dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirir.
Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin tüm faaliyetlerinden, düzenli olarak işle-
yişinden, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasından ve ilgili ekiplerin koordine edilme-
sinden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, bu Kurulları toplantıya çağırmak, toplantıları yö-
netmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

b) Merkeze bağlı olarak yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek ve değer-
lendirmek, Merkez bünyesindeki cihaz ve gereçlerin verimli ve etkin kullanımı için her türlü
tedbiri almak ve uygulamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazır-
lamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayı ile Rektöre sunmak.

ç) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu ile birlikte değerlendirerek
Merkezin yıllık eylem planını hazırlamak.

d) Merkezin finans kaynaklarının takibi, geliştirilmesi ve yönetimi için çalışmalarda
bulunmak ve Merkezin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

e) Merkezin insan kaynakları stratejisini belirlemek, bu strateji çerçevesinde insan kay-
naklarını yönetmek, akademik ve idari personelin gelişimini sağlamak.

f) Merkez bünyesinde görev yapacak akademik ve idari personel ile ilgili görev tanım-
larını belirlemek ve bu personelin ihtiyaçlarını gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim
Kuruluna sunmak.

g) Merkezin kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili
esasları belirlemek.
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ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim,
araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak.

h) Yönetim Kurulunun onayı ile Merkezin faaliyetlerine yönelik yurt içi ve yurt dışında
bulunan kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek, iş birliği yapmak ve usule uygun karşılıklı iliş-
kiler geliştirmek.

ı) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, verdiği diğer görevleri ve devrettiği
yetkiler çerçevesindeki görevleri yerine getirmek.

i) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel ilkeler çerçevesinde Merkezin kullanı-
mına ilişkin usul ve esaslar ile hizmet bedellerini ve çalışma ilkelerini belirlemek.

j) Merkez bünyesinde faaliyette bulunan laboratuvarlar ve üretim merkezlerinin kendi
kaynaklarını oluşturması için rasyonelliği ve verimliliği sağlamak, finansal yapıyı takip etmek,
muhasebe ve yönetim konularında, özel ustalık ve beceri gerektiren işlerde ve akademik ko-
nularda gerekli hallerde finansal konularda danışmanlık hizmeti alınmasına karar vermek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, en fazla iki öğretim
elemanı, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür
yardımcıları, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür, kendilerine bağlı
laboratuvar ve Merkez birimlerinin amaçlarına uygun olarak işleyişini sağlar, bunlarla ilgili
gerekli tüm tedbirleri alır ve uygular. Müdürün olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından
biri Müdüre vekâlet eder.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcı-
sının yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardım-
cılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi
üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler
olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev
süresi biten üyeler yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ay-
rılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üye görev-
lendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit
olması durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, çalışma düzenini tespit

etmek, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek.
b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda

karar almak.
ç) Diğer kurumlarla yapılacak iş birliği esaslarını belirlemek.
d) Merkezde yapılacak analiz-test ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine ilişkin esasları

tespit etmek ve ilgili ücretleri belirlemek.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                             23 Ağustos 2021 – Sayı : 31577



e) Merkez bünyesinde kurulabilecek laboratuvarlar ve üretim merkezlerinde görevlen-
dirilecek akademik ve idari personel ile ilgili  Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri
ve tavsiyelerde bulunmak, Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

f) Merkezin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmasına karar vermek, ilgili
esasları belirlemek.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda

nitelikli akademik veya endüstriyel çalışmalara sahip olan Üniversite içinden veya dışından
kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en
çok 30 üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Da-
nışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle
görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

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

leriyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hak-
kında görüş bildirmek.

b) Ülkedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği or-
tamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak öneriler sunmak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek
ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin
alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde
kullanılır.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETMECİLİK VE GİRİŞİMCİLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

cilik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletmecilik ve Gi-

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

larına, 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 (KİGAM): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletmecilik ve Girişimcilik

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Kütahya Dumlupınar 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) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile giri-

şimcilik, işletmecilik ve işletme ekonomisi alanlarında ortak araştırma, danışmanlık ve eğitim

faaliyetleri planlamak, organize etmek ve uygulamak.
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b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili bilimsel toplantılar, paneller ve çalıştaylar düzen-

leyerek söz konusu alanlarda ilgili bilgi birikimine katkı sağlamak ve kamuoyunu bilgilendir-

meye yönelik yayınlar ve raporlar üretmek.

c) Çeşitli sektörlere yönelik bilgi üretmek, sistem oluşturmak, çözüm üretmek, danış-

manlık hizmeti vermek ve bu kapsamda farklı sektörlerde yer alan şirketlerle iş birliği yaparak

stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Üniversite-sanayi iş birliğini artırmak ve Üniversitenin

gelişimine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İşletmecilik, girişimcilik ve işletme ekonomisi alanlarında güncel gelişmelere paralel,

ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, eğitim programları düzenlemek, ortak projeler yü-

rütmek ve danışmanlık hizmeti vermek.

b) Her türlü bilimsel, akademik ve sektörel çalışmalara yönelik veri toplama, işleme

ve analiz hizmeti sağlamak, bu doğrultuda kamuoyu araştırmaları, ürün araştırmaları ve sektörel

araştırmalar yaparak raporlar hazırlamak.

c) Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili tarafların bilinçlenmesini sağ-

lamaya yönelik etkinlikler yapmak.

ç) Üniversiteye bağlı enstitü ve fakülteler ile iş birliği yaparak Merkezin ilgi alanına

giren konularda disiplinlerarası lisansüstü eğitim ve öğretime katkıda bulunmak.

d) Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışmalarını teşvik etmek

ve desteklemek.

e) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı

sorumludur. Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür Yar-

dımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği işleri

yürütür ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı
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aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yar-

dımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim

ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sun-

mak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

e) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Araştırma ve çalışma grupları kurmak.

g) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki

yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün

onayına sunmak.

ğ) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Üniversite öğretim

üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen

üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi sona ermeden ayrılan veya başka neden-

lerle görevi sona eren üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yeni üye gö-

revlendirilir. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır. Müdür, gerekli gördüğünde veya Yönetim

Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağı-

rabilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin

üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya

katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını

görüşerek karara bağlamak.
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c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri

almak.

ç) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversite içinden veya dışından uzman

kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en

fazla on kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri

aynı anda Danışma Kurulunda görev alamaz. Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu

ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir. 

(2) Danışma Kurulu; yılda en az bir kez olağan olarak veya Müdürün gerek görmesi ya

da Danışma Kurulunun üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının talebi halinde olağanüstü olarak

toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek

için farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmaya yönelik olarak uygulama birimleri

oluşturulabilir.

(2) Uygulama birimlerinde görev yapacak koordinatör ve personel, Müdürün önerisi

üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova

Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına

aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“h) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,

ı) İntern: Tıp Fakültesinde son sınıfa geçtiği belgelenmiş öğrenciyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için; Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak ve açıköğretim fakülteleri

hariç aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak gerekir. Ön kayıt ve

yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile o

öğretim yılı için belirlenen geçerli puan ile koşullara sahip olmak ve belirlenen tarihlerde şahsen

başvurmak gerekir. Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mev-

zuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenerek ilan edilir.

Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik

durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt

sırasında belirlenen esasların tamamına uymak koşuluyla öğrenci adayı kaydını yaptırabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin intibakı, Yükseköğ-

retim Kurulunca belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Staj, işyeri uygulaması ve intern uygulaması; kamu kurum ve kuruluşları ile özel

kuruluşlarda, Senato tarafından kabul edilen ilgili birimlerin yönerge ve esasları çerçevesinde

yürütülür. Tıp ve sağlık fakültelerinde staj, intern ve klinik uygulamalar; akademik takvimin

teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir, gerekli görüldüğü durumlarda aka-

demik takvimden daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili

bölüm başkanlığı” ibaresi “sorumlu öğretim elemanı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(4) Devam zorunluluğuna ilişkin Tıp Fakültesi ile yabancı dil hazırlık eğitimi veren

birimlerin yönergelerinde özel düzenlemeler getirilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Sınav sonuçları dersi veren öğretim elemanı tarafından, sınavı takip eden yedi gün

içinde öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir. Dönem içi sınav sonuçlarının ilan edilme

süresi dönem bitiş tarihini aşamaz. Sınav kağıtları ilgili dersin öğretim elemanları tarafından

saklanır. İlgili birim amirinin talep etmesi halinde sınav evrakı puanlamayı gösteren cevap

anahtarı ve imzalı sınav sonuç tutanakları birlikte ilgili birim amirine teslim edilir. İlgili birim

sınav sonuç tutanaklarının elektronik ortamda teslim edilmesini isteyebilir.”

“(9) Yarıyıl sonu sınavında başarısız olunan dersler ve başarı durumu koşullu olan ders-

ler için öğretim yılı sonunda akademik takvimde ilan edilen tarihte bütünleme sınavları yapılır.

Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınavı yerine geçer.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş gün içerisinde yazılı

veya elektronik yolla ilgili birim yönetimine başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini

isteyebilir. İlgili öğretim elemanı sınav kağıdını tekrar inceleyerek itirazı en geç üç iş günü

içinde değerlendirir ve sonucunu bölüm başkanlığına bildirir. Tekrar itiraz halinde ilgili mevzuat

hükümleri uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(1) Ara sınava mazereti nedeniyle katılamayan öğrencinin, mazeretinin ilgili öğretim

elemanınca kabulü halinde öğretim elemanının uygun gördüğü tarih ve yerde mazeret sınavı

yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Başarılı ve başarısız şeklinde değerlendirilen dersler not ortalamasına katılmaz.

Bu derslerden 50 ve üzeri not ortalamasını sağlayanlar başarılı sayılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan

ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce

almış ve başarmış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için, öğrencilerin

Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, not durum belgesi, ders

içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları gerekir. Öğrencilerin önceki

yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eşdeğerliliği ilgili kurullar tarafından kabul

edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 21 inci maddedeki esaslar çerçevesinde ba-

şarı notuna dönüştürülür. Öğrenci, isteği halinde o dersi/dersleri yeniden alır. Bu şekilde eşde-

ğerliliği kabul edilen ders sayısına göre, azami öğrenim süresinden kaç yarıyıl düşüleceği de

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurulların kararında belirtilir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Tek ders sınavı

MADDE 30 – (1) Normal öğretim ve yaz okulu süresi içinde ders planlarında gösteril-

miş olan derslere yazılıp, derslerin devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına

gelmiş öğrencilerden staj, proje, uygulama ve bitirme çalışması hariç olmak üzere tek dersten

başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile her yarıyıl sonunda, dersin açıldığı döne-

me bakılmaksızın tek ders sınavı açılır. GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı

oldukları (DC, DD harf notlu) derslerden de tek ders sınavlarına girebilir. Tek ders sınavlarının

mazeret sınav hakkı yoktur. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili ara sınav notu

ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) Tek ders sınavı, yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem

başlamadan önce Üniversite akademik takviminde belirlenen tarihlerde yapılır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova

Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına

aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin önlisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için; Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak ve açıköğretim fakülteleri

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/10/2010 27723

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/7/2011 27987
2- 27/6/2012 28336
3- 27/6/2013 28690
4- 16/10/2014 29147
5- 16/6/2015 29388
6- 6/1/2016 29585
7- 1/2/2017 29966
8- 24/9/2018 30545
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hariç aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak gerekir. Ön kayıt ve

yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile o

öğretim yılı için belirlenen geçerli puan ile koşullara sahip olmak ve belirlenen tarihlerde şahsen

başvurmak gerekir. Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mev-

zuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenerek ilan edilir.

Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik

durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt

sırasında belirlenen esasların tamamına uymak koşuluyla öğrenci adayı kaydını yaptırabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin intibakı, Yükseköğ-

retim Kurulunca belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Meslek

Yüksekokulu Müdürlüğünce” ibaresi “sorumlu öğretim elemanı tarafından” olarak değiştiril-

miştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Sınav sonuçları dersi veren öğretim elemanı tarafından, sınavı takip eden yedi gün

içinde öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir. Dönem içi sınav sonuçlarının ilan edilme

süresi dönem bitiş tarihini aşamaz. Sınav kağıtları ilgili dersin öğretim elemanları tarafından

saklanır. İlgili birim amirinin talep etmesi halinde sınav evrakı puanlamayı gösteren cevap

anahtarı ve imzalı sınav sonuç tutanaklarıyla birlikte ilgili birime teslim edilir. İlgili birim sınav

sonuç tutanaklarının elektronik ortamda teslim edilmesini isteyebilir.”

“(9) Yarıyıl sonu sınavında başarısız olunan dersler ve başarı durumu koşullu olan ders-

ler için öğretim yılı sonunda akademik takvimde ilan edilen tarihte bütünleme sınavları yapılır.

Bu durumda ilgili ders veya dersler için alınan en son harf notu geçerlidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş gün içerisinde yazılı

veya elektronik yolla ilgili birim yönetimine başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini

isteyebilir. İlgili öğretim elemanı sınav kağıdını tekrar inceleyerek itirazı en geç üç işgünü için-

de değerlendirir ve sonucunu bölüm başkanlığına bildirir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Faks”

ibaresi “E-posta/Faks” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi yürür-

lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
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“(2) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan

ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce

almış ve başarmış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için, öğrencilerin

Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, not durum belgesi, ders

içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili müdürlüğe başvurmaları gerekir. Öğrencilerin önceki yüksek-

öğretim kurumunda başarılı oldukları ve eşdeğerliliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen

derslerden daha önce almış oldukları notlar, 21 inci maddedeki esaslar çerçevesinde başarı no-

tuna dönüştürülür. Öğrenci, isteği halinde o dersi/dersleri yeniden alır. Bu şekilde eşdeğerliliği

kabul edilen ders sayısına göre, azami öğrenim süresinden kaç yarıyıl düşüleceği de ilgili mev-

zuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurulların kararında belirtilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Tek ders sınavı

MADDE 29 – (1) Normal öğretim ve yaz okulu süresi içinde bölümün/programın ders

planlarında gösterilmiş derslere yazılmış derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet

aşamasına gelmiş öğrencilerden staj, proje, uygulama ve bitirme çalışması hariç olmak üzere

tek dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile her yarıyıl sonunda, dersin

açıldığı döneme bakılmaksızın tek ders sınavı açılır. GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler

şartlı başarılı oldukları (DC, DD harf notlu) derslerden de tek ders sınavlarına girebilir. Tek

ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle

ilgili ara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) Tek ders sınavı,  yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem

başlamadan önce fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile Üniversite akademik takviminde

belirlenen tarihlerde yapılır.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/10/2010 27723

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/7/2011 27987
2- 27/6/2012 28336
3- 27/6/2013 28690
4- 16/10/2014 29147
5- 16/6/2015 29388
6- 6/1/2016 29585
7- 1/2/2017 29966
8- 24/9/2018 30545
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7704 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7690 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
DÜZELTME İLANI 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
30/07/2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanmış olan 

Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu’nun (2021/1) 1. maddesi kapsamında 30/08/2021 olarak 
belirtilen son başvuru tarihi 15/09/2021 olarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

1.Girişimcilerin, 15/09/2021 günü saat 16:30’a kadar, Kamu Taşınmazlarının Turizm 
Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü ile Turizm Yatırımcılarına 
Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2021/1’de yer alan hükümler gereğince istenilen bilgi ve 
belgeleri, Bakanlığımızın Genel Evrağına (AG Katı), İsmet İnönü Bulvarı No: 32 06100 Emek 
Çankaya-ANKARA adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra veya posta 
yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

The deadline for application specified as 30/08/2021 within the scope of Article 1 of the 
Public Immovable Allocation Announcement (2021/1) published in the Official Gazette dated 
30/07/2021 and numbered 31553 has been rearranged as 15/09/2021 as follows. 

1.Potential investors are requested to submit the required information and documents in 
accordance with Article 10th of the “Regulations For Public Immovable allocation For Tourism 
Investments” and “Public Immovable Allocation Specification For Tourism Investors - 2021/1” 
by 16:30 pm, on 15/09/2021 at latest in person to Ministry of Culture and Tourism General 
Document Service, (AG Floor) İsmet İnönü Bulvarı No: 32  06100 Emek Çankaya / ANKARA. 
Submissions after this date or by mail shall not be taken into consideration.  

 7714/1-1 
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21 KALEM STÜDYO YAYIN SİSTEMİ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı ihtiyacı 21 kalem stüdyo yayın sistemi malzemeleri genel ve teknik isterler ve 

malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte genel ve teknik isterler, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve 

ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 

2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 06/09/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, genel ve teknik isterler ve 

malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

iç zarfları daha sonra açılacaktır. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 7842/1-1 
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KİREÇ OCAĞI-PANCAR YÜZDÜRME VE İŞLETME BİRİMİNE BAĞLI YARDIMCI 
İŞÇİLİK HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Kireç ocağı-Pancar Yüzdürme ve İşletme Birimine Bağlı Yardımcı İşçilik Hizmet Alımı 

işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/489205 
1-İdarenin  
a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 
b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11  - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi : - 
2-İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı :-Kireç Ocağı ve Pancar Yüzdürme Hizmeti: Kireçocağı 
Hizmeti; Yüklenici tarafından Kireç Ocağı önüne getirilen 
kireç taşı ve kok kömürünün işletme talimatları 
doğrultusunda doldurma kovalarına doldurularak kireç 
ocaklarının dolu tutulması işidir. Pancar Yüzdürme 
Hizmeti; Pancarın silolardan işletme talimatlarına göre 
fabrikaya su ile sevkinin sağlanması. pancar siloları, 
pancar yüzdürme kanalı ve fabrika sahasında yapılacak 
temizlik, bakım v.b. meydan işleridir. Toplam 41 kişi ile 
yapılacaktır. 
-İşletme Birimine Bağlı Yardımcı İşçilik: Fabrikamızda 
2021/2022 Kampanya döneminde; Ham Fabrika, Kireç 
Ocağı, Rafineri, Meydan, Kazan Dairesi kısımlarında 
toplam 25 kişi ile yardımcı işçilik hizmeti yapılması işidir. 
Miktarı ve türü: 
*Kireç Ocağı-Pancar Yüzdürme: Şartnamede detayları 
verilen işlerin ±%20 toleranslı 80 (seksen) gün 3 vardiya 
olmak üzere; toplamda 41 kişi ile yapılmasıdır. 
*İşletme Birimine Bağlı Yardımcı İşçilik: Şartnamede 
detayları verilen işlerin ±%20 toleranslı 80 (seksen) gün 3 
vardiya olmak üzere; toplamda 25 kişi ile yapılmasıdır. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren ±%20 toleranslı 80 

(Seksen) takvim günü. 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 03.09.2021 Saat 10:00 

4-İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 
200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

5-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır. 

8-İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 
sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7711/1-1 
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MALZEME AMBARI İŞİ İLE ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE İŞİ İÇİN  

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Malzeme Ambarı işi ile Şeker Ambarı Tahmil Tahliye İşi için Hizmet Alımı Açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2021/487390 

1-İdarenin 

a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 

     Şeker Mah. Sivrihisar 2 Cad. No: 1/1 Tepebaşı/Eskişehir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0222 230 27 39 (10 hat) / 0222 230 27 38 

2-İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Malzeme Ambarı İşinde 4 (dört) kişi ve Şeker Ambarı 

Tahmil Tahliye İşinde 8 (sekiz) kişi olmak üzere toplam 

12 (oniki) kişilik Hizmet Alımı işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası - Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 02.09.2021 Perşembe günü - Saat 14.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler; 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için 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 ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. 

- İdare tarafından Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler belirtilmemiştir. 

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

4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler; 

Son beş yıl içinde bedel içeren sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 

edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgeleri, 

4.4. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler; 

Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen her türlü Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet 

işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150,00 TL. (Y.YüzelliTürkLirası) 

karşılığı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanlar ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9-Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

10-İstekliler tekliflerini Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu İhale üzerine 

yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür. 

13-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14-Bu İhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 

 7683/1-1 
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DİFÜZYON, TEPHİR, SANTRİFÜJ, RAFİNERİ FİLTRE İSTASYONLARINDA 

ÜRETİME HAZIRLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2021 / 2022 Yılı Kampanya Dönemi Difüzyon, Tephir, Santrifüj, Rafineri Filtre 

İstasyonlarında Üretime Hazırlık Hizmet Alımı Hizmet işçiliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2021/489072 

1- İdarenin 

a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

     Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 / UŞAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(276) 231 14 91 - 0(276) 231 17 32 

2- İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2021/2022 Yılı Kampanya Dönemi 6 kişi (±% 20) ile 

Tahmini Kampanya Süresi 100 Gün (±% 20) Difüzyon, 

Tephir, Santrifüj, Rafineri Filtre İstasyonlarında Üretime 

Hazırlık Hizmet Alım İşleri 

b) Yapılacağı Yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 03.09.2021 Cuma günü saat 14:30 

4- İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 

ve 118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

7- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7687/1-1 
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ALTYAPI VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ 
 İHALE EDİLECEKTİR 

Samsun Bafra (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 
Heyet Başkanlığından:  

Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 
sorumluluğu altında yapılacak olan, Samsun Bafra (Sera) Tarıma Dayalı  İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi (119,4 Ha.) alanına ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası 
ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı 
teklif usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Hacınabi Mah. Tekel 
Cad. No: 53 Kat: 4 Bafra/SAMSUN 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Samsun Bafra TDİOSB alanına ait Yol, İçme Suyu, 

Yağmursuyu, Atıksu ve Atıksu Paket Arıtma Tesisi 
İnşaatlarından Müteşekkil Altyapı Yapımı ve Elektrik 
Dağıtım Şebekesi, Çevre Aydınlatma ve Telekom 
Şebekesi Yapım İşi 

b) Yapılacağı Yer : Bafra/ SAMSUN 
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

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

d) İşin Süresi : 10.12.2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 37.239.783,39 ₺ 
f) Geçici Teminatı :   1.117.193.51 ₺ 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer  : Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi, 
Dumlupınar Bulvarı, No: 161 Çankaya/ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 08/09/2021 - Saat: 10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

 



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2021 – Sayı : 31577 

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

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

Bu ihalede, benzer iş olarak kabul edilecek işler; yol, içmesuyu, kanalizasyon, 
yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak 
düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

 



23 Ağustos 2021 – Sayı : 31577 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 
bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 
ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 
onaylanmış olması gereklidir. 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 
edilebilir. 

4) İş hacmini gösteren belgeler 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 
bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 
kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 
işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli 
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri 
sunulur. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 
olması gereklidir. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
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veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ihale dokümanında 

yer alan standart form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak 
Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyası, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 161 Çankaya/ 
ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamede belirtilen niteliklere 
uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 

Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, Üniversiteler Mahallesi, 
Dumlupınar Bulvarı, No: 161 Çankaya/ANKARA 1106 numaralı açık büro veya Samsun Bafra 
(Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Bafra 
Ticaret ve Sanayi Odası, Hacınabi Mah. Tekel Cad. No: 53 Kat: 4 Bafra/SAMSUN adreslerinde 
görülebilir veya 1.000,00 ₺ karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, Üniversiteler 
Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 161 Çankaya/ANKARA 1106 numaralı açık bürodan temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
   7644/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim 
elemanı alınacaktır. 

İlan Takvimi 
Duyuru Başlama Tarihi : 23.08.2021 
Son Başvuru Tarihi : 06.09.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 10.09.2021 
Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 15.09.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 17.09.2021 

FAKÜLTE 
BÖLÜM/ 

PROGRAM 
ARANAN ŞARTLAR 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

Rektörlük 
Ortak Dersler 

Bölümü 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezli) 
Yüksek Lisans yapıyor olmak 

Araştırma 
Görevlisi 

2 

GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2- Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in 

Sözel Puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili 
puanı almış olmak gerekir. 

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla 4’lük ya da 5’lik 
Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları esas alınacaktır. 

İSTENEN BELGELER 
1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (kadro unvanı ve 

aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli, olması ve müracaat esnasında 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini 
imzalayarak vermeleri gerekmektedir.) 

2- YÖK Formatlı veya Kişisel Öz Geçmiş, 
3- Nüfus Cüzdanı Sureti, 
4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 
5- Yabancı dil sınav belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.), 
6- ALES belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.), 
7- Öğrenim belgeleri e-Devlet kapısından alınmış kare kodlu onaylı (Lisans / Yüksek 

Lisans) diplomaları ve lisans transkript (not dökümü belgesi), 
8- Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi 

zorunludur. 
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9- Yüksek Lisans öğrenci belgesi, 
10- Yüksek lisans, diploma veya öğrenci belgesi veya not dökümünde tezli olduğu 

belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 

11- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge. 
12- e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı 

Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı 
Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen 
Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir. 

Başvuruların, elden şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılması 
gerekmektedir. 

Başvuru süresi içinde başvuru yapılmayan, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak 
olup, başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların 
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Postayla veya elektronik ortamda yapılan 
başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde 
www.galata.edu.tr adresinden duyurulacaktır. 

 7647/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: İsmet Güral Eğitim Vakfı (İGEV). 
VAKFEDENLER: İsmet GÜRAL, Nesrin GÜRAL, Harika GÜRAL, Ali GÜRAL, Sami 

GÜRAL, Mehmet Naci PEKCAN. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: KÜTAHYA. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.06.2021 tarihinde kesinleşen 08.04.2021 
tarih ve E:2020/175, K:2021/197 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına, yasalarına 
ve Atatürk İlkelerine bağlı kalarak; çocuk ve gençlerimizin iyi eğitimli, kültürlü, iyi ahlaklı, 
meslek sahibi, topluma yararlı, ülkesini seven; çevreye ve doğaya saygılı bireyler olarak hayata 
atılmalarını sağlamak amacıyla eğitimlerine maddi ve manevi açıdan yardımcı olmak ve senette 
belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Kütahya İli, Merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 207 ada, 
31 parsel sayılı, Hediye Hanım Apartmanında bulunan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu 
bağımsız bölümler ile 80.000 TL.- (SeksenbinTürkLirası). 

YÖNETİM KURULU:  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiyesinden 

arta kalan mal varlığı ve hakları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na veya tasfiye tarihinde bunun 
yerine kaim olan kamu kurumuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 7830/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 17.08.2021 Karar No: 548 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Adıyaman ili sınırı dahilinde sahip olduğu 

ARİ/TPO/M40-c1-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahasında açılan Bozhüyük-15, 16 ve 17 
kuyularına ait lokasyon sahası, havuz ve yolu için gerekli olan Adıyaman ili, Merkez ilçesi, 
Bozhüyük köyü, Kepirde mevkiinde kain, 861 parsel no.lu taşınmazın 17.946,65 m2’lik kısmının, 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince 
kamulaştırılmasına karar verilmesi için 27.07.2021 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu 
yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 
alınması mümkün olmayan ve Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce acele el koyma kararı 
bulunan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/5.000 ölçekli haritada hudutları gösterilen 
Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Bozhüyük köyü, Kepirde mevkiinde kain 861 parsel no.lu 
taşınmazın 17.946,65 m2’lik kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmiştir. 

Kamulaştırılmasına karar verilen arazinin: 
İli    : Adıyaman 
İlçesi : Merkez 
Köyü  : Bozhüyük 

Parsel No Malikler Kamulaştırılması istenen alan (m2) 
861 Abdulkadir KOCA- Abdullah oğlu 17.946,65 m² 

 Abdullah YAYLAGÜL-Mehmet oğlu  
 Asım YAYLAGÜL-Mehmet oğlu  
 Aslıhan YAYLAGÜL-Mehmet Kızı  
 Aycan ÖZYAŞAR-Ömer Faruk kızı  
 Aykut ÖZYAŞAR-Ömer Faruk oğlu  
 Ayşe ÖZYAŞAR-Durmuş kızı  
 Bayram YAYLAGÜL-Bayram oğlu  
 Fatma DOĞAN-Mehmet kızı  
 Halil KOCA-Abdullah oğlu  
 Hasan YAYLAGÜL-Vakkas oğlu  
 Hicri YAYLAGÜL-Mehmet oğlu  
 Hüseyin KOCA-Abdullah oğlu  
 İbrahim YAYLAGÜL-Vakkas oğlu  
 İnci ÖZYAŞAR-Ömer Adil kızı  
 İsmail KOCA-Abdullah oğlu  
 Mahmut Nedim ÖZYAŞAR-Ömer Adil oğlu  
 Mehmet KOCA-Abdullah oğlu  
 Mehmet Ali YAYLAGÜL-Mehmet oğlu  
 Naile YAYLAGÜL-Mahmut kızı  
 Nermin ERDİL-Ömer Adil kızı  
 Nezihat YAYLAGÜL-Mehmet kızı  
 Nureddin YAYLAGÜL-Mehmet oğlu  
 Ömer YAYLAGÜL-Mehmet oğlu  
 Ramiz ÖZYAŞAR-Ömer Adil oğlu  
 Saadet YAYLAGÜL-Mehmet kızı  
 Sadettin YAYLAGÜL-Mehmet oğlu  
 Şakire YAYLAGÜL-Mehmet kızı  
 Yasemin YAYLAGÜL-Mehmet kızı  

 7689/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: 
2021 YILI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede 
Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 
Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen Temizlik 
Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı yapılacaktır. 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 
A- GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

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

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak). 
d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak. 
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. 
h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf 

olmak). 
i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamak. 
j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak. 
k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek. 
m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak. 
B- ÖZEL ŞARTLAR 
1) Güvenlik Görevlisi meslek kolu için; 
a) 35 yaşından gün almamış olmak (27.08.1986 ve sonrası doğumlu olanlar) 
b) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak. 
c) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız 

özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 
2) Temizlik Görevlisi meslek kolu için; 
a) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak. 
- Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son 

başvuru tarihi (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir. 
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II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 23 - 27 Ağustos 2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr 

internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak 
başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular 
yapılabilecektir.  

2) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek 
koluna başvuru yapabilecektir. 

3) Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci 
yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı 
yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı 
tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların 
Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecektir. 

4) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 
5) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, KURA ÇEKİMİ VE BELGE TESLİM 

İŞLEMLERİ 
1) Temizlik Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi kadroları için Türkiye İş Kurumu’nun 

(İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuran ve talep şartlarına uyan başvuru 
sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler Bakanlığımıza gönderilecektir. 

2) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve kura çekimine dahil olacak nihai 
listede yer alan adayların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 
(dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.  

3) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede 
yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha 
sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır. 

4) Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde kura 
çekimini izleyebilecektir. 

5) Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha 
sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını 
belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir. 

- Güvenlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler; 
a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma 

veya mezuniyet belgesi, 
b) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız 

özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 
c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin 

edilecektir.) 
- Temizlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler; 
a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma 

veya mezuniyet belgesi, 
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b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin 
edilecektir.) 

6) İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra 
belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan nihai listede yer 
alan adaylar Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca 
yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

IV- SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 
1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca 

belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır. 
2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha 

sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;  
a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan) 
b) Genel kültür, (30 puan) 
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan) 
d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan) 
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu 

üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı 
belirlenecektir. 

4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında 
adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemi ile sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve beceriye 
ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik 
ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır. 

5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması 
gerekmektedir. 

6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya 
pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava 
alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul 
edilmeyecektir. 

7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava 
katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav 
hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde 
belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik 
yapılabilecektir. 

8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.  
9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir 

kayıt yapılmayacaktır. 
10) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak 

olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI 
1) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı 

verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. 
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2) Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü 
sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir kadro için ilan edilen kontenjan 
sayısına göre belirlenecektir. 

3) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı 
kadar asıl aday ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.  

4) Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla öğrenimi daha yüksek olana ve 
doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. 

5) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve 
üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir. 

6) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız 
(www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

7) Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atandıktan sonra herhangi bir sebeple 
işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bir sonraki alım 
ilan tarihine kadar yerleştirme yapılacaktır. 

VI- SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ 
1) Sözlü sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan 

edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır 
2) Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından 

itibaren 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kuruluna şahsen itiraz yapılabilecektir. 
3) Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde Sınav 

Kurulunca karara bağlanarak nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecektir.  
4) T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, e-mail ve faksla 

yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.  
VII- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 
1) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle cinsiyete göre ilan edilen her 

bir kadro sayısı kadar adayın, başvurduğu kadroya yerleştirmesi yapılacaktır. 
2) Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet 

sitesinde daha sonra ilan edilecektir.  
3) Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri daha 

sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak 
başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya 
doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını 
belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini 
yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. 

4) Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının 
sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. 

5) Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu 
durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve 
başlamaları sağlanacaktır. 
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6) Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, atandıktan sonra herhangi bir sebeple 
işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya 
başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine bir sonraki alım ilan tarihine kadar yedek 
listeden atama yapılacaktır. 

7) Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 (on 
beş) gün içerisinde fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve 
başlamayan adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır. 

8) Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir 
mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar 
göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

9) Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boş kalacak olan kadroya, 
aynı usul ile başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve 
başlatılabilecektir. Sınav sonuçları müteakip yeni sınav duyurusu ilan edilene kadar geçerli 
olacaktır. 

10) İşe alınacak işçilerden, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. 
11) Şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her 

aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 
VIII - DİĞER HUSUSLAR 
1) Güvenlik Görevlisi olarak istihdam edilecek sürekli işçi personel 24 saat esasına göre 

hizmet veren Bakanlığımız taşra teşkilatına bağlı birimlerde görev yapacak olup çalışma saatleri 
ilgili birimlerce mevzuat çerçevesinde belirlenecektir. 

2) Bakanlık sürekli işçi alım sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen 
hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.  

3) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.  

4) Sürekli işçi alımı ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular 
tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

5) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde 
Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
hükümleri geçerlidir. 

IX- İLETİŞİM 
Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı 
 Personel Genel Müdürlüğü  
 Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı  
 Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara 
İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472 
İlgililere duyurulur. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Batman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletmecilik ve Girişimcilik Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


