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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Ge-

liştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

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

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, 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) Aday: Tercih dönemindeki öğrencileri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Kariyer danışmanları: Merkezde görev alan öğretim elemanı, sektör temsilcisi veya

kariyer danışmanı olarak seçilen kişileri,
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ç) Merkez (KTÜKM): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve
Araştırma Merkezini,

d) Mezunlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunlarını,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Öğrenci: Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerini,
g) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Rektörlük: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
h) Rektör Yardımcısı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcılarını,
ı) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite adayları, Üniversite önlisans, lisans ve
lisansüstü öğretim programlarındaki öğrenci ve mezunlarının, kariyer planlama ve kişisel ge-
lişimlerine destek olmak, yeni iş fikirleri, girişimcilik ve iş hayatları ile ilgili bilimsel, mesleki
ve eğitsel çalışmalar gerçekleştirmek, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek, bireyin
ilgi ve yeteneklerini tüm dünyadaki kariyer fırsatları doğrultusunda keşfetmesine destek olmak,
farkındalık bilincini geliştirmek, öğrenciler için staj fırsatlarını ve mezunlarının tercih edilme
süreçlerini arttırmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama ve araştırmalar yap-
maktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite adayları ile Üniversite öğrenci, mezun ve personeline kariyer planlama

ve geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti vermek.
b) Üniversite öğrenci, mezun ve personelinin kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak

mesleki ve kişisel birikimlerini ifade etmeleri için gerekli olan eğitim faaliyetleri ve tanıtım
toplantılarını, gerektiğinde Üniversite bünyesindeki diğer merkezler ile işbirliği yaparak ger-
çekleştirmek.

c) Öğrencilerin bireysel kariyer planlama ve geliştirmelerine yönelik; eğitim, organi-
zasyon ve yayın faaliyetleri gerçekleştirmek, iş bulma süreçleri hakkında bilgilendirmek, öz-
geçmişlerini yorumlamak ve mülakat provaları ile öğrencilere kariyer danışmanlığı yapmak.

ç) Öğrenci ve akademik personelin ulusal ve uluslararası değişim programları, burs ve
lisansüstü programları hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak.

d) Üniversite bünyesinde kariyer planlama faaliyetleri çalışmalarını yürüten öğrenci
kulüp ve konseyi gibi birimler ile ortak projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesini sağlamak.

e) Üniversite öğrenci ve mezunlarına, staj veya iş imkânı sağlayabilecek ya da Merkezin
amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği yapılabilecek kişi, kurum ve kuruluşların yer
aldığı ve sürekli olarak güncellenen bir veri tabanı ve kaynak havuzu oluşturmak.

f) Üniversite mezunlarının iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve mezun bil-
gilerinin yer aldığı veri tabanını oluşturmak.
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g) Üniversitenin özel ve resmi kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vakıf ve

mezunlar derneği gibi paydaşları ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirerek, ortak

projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesini sağlamak.

ğ) Üniversite ve iş hayatı arasında kurulacak işbirlikleri ile staj imkânlarını geliştirmek

ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturacak faaliyetler düzenleyerek ilgili tarafları tanımalarını

sağlamak.

h) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve ben-

zeri kurumlar ile işbirliği içerisinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzen-

lemek ve/veya destek vermek.

ı) Kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik yayınların takibini yapmak, bu konudaki

araştırmaları ve projeleri izlemek.

i) Kariyer danışmanlığı alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer plat-

formları ile iletişim ağı kurmak, bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, kurs, seminer,

konferans, kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi etkileşimleri organize etmek ve/veya ka-

tılmak.

j) Faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar

ve projeler yürütmek, örnek teşkil edebilecek uygulamaları yerinde incelemek, bu kuruluşlara

üye olmak.

k) Aday öğrencilerin aileleri için farkındalık yaratma girişimlerine destek olmak, bu

alanda yapılacak aktivitelere öncü ve yardımcı olmak.

l) Üniversitenin tercih edilebilirlikle saygınlığın artması amacıyla kariyer planlamaya

yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik önerileri Rektörlüğe sunmak ve

onaylanan önerileri uygulamaya geçirmek.

m) Kurumların danışanlarının Üniversite bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi, Dış

İlişkiler Ofisi gibi ilgili birimlerden faydalanması için önerilerde bulunmak.

n) Akademik kariyer danışmanlarına, öğrenci ve mezunların kariyer hedeflerinde nasıl

etkili olabilecekleri konusunda bilgilendirici eğitimler düzenlemek.

o) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı

ve görsel yayınları hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak.

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 görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı yöntem ile yeniden

görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkez personeli ile işbirliği içinde, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak

yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
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(3) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğ-
retim elemanları arasından üç kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün ka-
tılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder ve gerektiğinde altı
aya kadar vekâlet edebilir. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve

kurullarda alınan kararları uygulamak.
c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli ko-

ordinasyonu ve denetimi sağlamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek.
ç) Merkezde sunulan hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak

düzenli bir biçimde yürütülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Merkezin; Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci ve toplulukları ve uygu-

lama-araştırma merkezleri ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak.
e) Her faaliyet dönemi sonunda, merkezin yıllık çalışma raporu ve bir sonraki yılın ça-

lışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak.
f) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkin-

liklere katılımını sağlamak.
g) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya

koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek.
ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek

ve görevlendirmeler ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve üç müdür yardımcısı ile Merkezin faa-

liyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör
tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen yedi üye olmak üzere toplam 11 üyeden oluşur. Her-
hangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul
ile yeni bir üye görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendi-
rilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yö-
netim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantıları üye sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar top-
lantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği
durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kuruluş amacına yönelik genel strateji ve politikalarını oluşturmak, dü-

zenlenecek programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak.
b) Merkezin bütçesini hazırlamak.
c) Bir eğitim-öğretim yılında Merkezin yapacağı tüm etkinlikleri planlamak.
ç) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Müdürün hazırlamış olduğu merkezin

genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu görüşmek ve karara bağlamak.
d) Merkez ile ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları arasındaki projeleri değer-

lendirmek ve karara bağlamak.
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e) Danışma Kurulu (İç ve Dış Paydaşlar) üyeleri ve Kariyer Temsilcileri konusunda
öneride bulunmak.

f) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu
faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

g) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
ğ) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerin planlanması ile ilgili esasları belirlemek.
h) Eğitim-öğretim yılı sonunda faaliyetlerini bir rapor halinde Rektörlüğe sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç Danışma

Kurulu (iç paydaşlar) 25 kişi ve Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma
Kurulundan (dış paydaşlar) 25 kişi olmak üzere toplam 50 kişiden oluşur. Bu kurullar aşağıdaki
şekilde oluşturulur:

a) İç Danışma (İç Paydaşlar) Kurulu; Merkezin oluşum amacı, kapsamı ve etkinlik alan-
larına katkı yapacak akademik birimlerdeki öğretim elemanları ve idari birim temsilcileri ile
öğrenci konseyi başkanı ve öğrenci kulüp temsilcisi arasından Müdür tarafından önerilen ve
Yönetim Kurulunca seçilen üyelerden oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi
sona eren üyenin yerine yeni bir üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma (Dış Paydaşlar) Kurulu; Merkezin oluşum amacı, kapsamı ve etkinlik
alanlarına doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu,
Merkezin çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ala-
nının uzmanlarını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının Danışma
Kurulundaki temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru
ile kesinleşir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni
üye aynı yöntemle seçilir.

(2) İç ve Dış Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda
en az bir defa toplanır. İç ve Dış Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak
kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda İç ve Dış
Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlar ve sektörler ile işbirliğinin geliş-

tirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
c) Her yılın Ekim ayının ilk haftasının mesai bitimine kadar, bulundukları birimlerin

Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için planladıkları etkinlik, görüş
ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer temsilcileri ve görevleri
MADDE 14 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan

iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm akademik birimlerinden birer öğretim elemanı
Müdürün teklifi ile kariyer temsilcisi olarak akademik birim amirleri tarafından görevlendirilir.
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(2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri ko-
nusunda etkin destek hizmeti verir. Bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi
konusunda çalışma yapar ve öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek
üzere kayda alır.

Kariyer danışmanları

MADDE 15 – (1) Üniversitenin öğrenci, mezun ve çalışanlarına bireysel düzeyde ka-
riyer planlaması hakkında danışmanlık yapmak, iş başvurusu, özgeçmiş hazırlama ve müla-
katlar hakkında Üniversite personelinden ya da ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniver-
site dışından kariyer planlama ve geliştirme konusunda uzman kişilerden seçilerek görevlen-
dirilir.

Kariyer danışmanlarının görevleri

MADDE 16 – (1) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak

ve onlara danışmanlık hizmeti vermek.
b) Uzman oldukları alanlarda Yönetim Kuruluna proje önerisinde bulunmak ve uygun

görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak, özel ve resmi kurum
ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ilgili iş-
birliklerinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Uzman oldukları alanlarda, öğrenciler için staj ve iş olanaklarını araştırmak.
ç) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.
d) Öğrencileri ve mezunları iş hayatına hazırlamak.
İşbirlikleri

MADDE 17 – (1) Merkezin yapacağı eğitim ve faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi,
eğitimcilerin görevlendirilmesi, gezi, proje, araç, gereç, malzeme temini, sponsor ve mali destek
sağlanması konularında; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kurum ve ku-
ruluşlar ve benzerleri ile işbirlikleri yapılabilir. Yapılacak işbirlikleri protokollerle belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 19 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında
alınan her türlü alet, donanım, ekipman ve demirbaşlar ile Merkeze bağış yoluyla gelecek olan
her türlü demirbaş Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edi-
lir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve Senatonun aldığı kararlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağız ve Diş

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dekan: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
b) Fakülte: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
c) Müdür (Başhekim): Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Ondokuz Mayıs 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) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene

sağlığı hizmeti vermek.
b) Diş hekimi, uzman diş hekimi yetiştirmek ve diş hekimlerine mezuniyet sonrası eği-

tim vermek.
c) Diş hekimi ve yardımcı personellerinin pratik ve teorik eğitiminin yapılabilmesi için

olanak sağlamak.
ç) Bilimsel, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla tıp fa-

külteleri ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren fakülte, enstitü,
yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla iş birliği
yapmak.

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak.
e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-

tırma koşullarını hazırlamak.
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f) Çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak.
g) Ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin bünyesinde; diş hekimliği uzmanlık alanlarında tedavi protokolleri kapsa-

mında girişimsel olmayan tedaviler ve girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal ve genel
ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve re-
habilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu
hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık per-
soneli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında ken-
dilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük
bilgisi dâhilinde iş birliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili
araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda
iş birliğini sağlamak amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştiril-
mesine imkân sağlamak.

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

e) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını
ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-
lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

f) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşları ile iş birliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üst-
lenmek.

g) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulun-
mak ve benzeri hizmetleri vermek.

ğ) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla,
kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar
düzenlemek.

h) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faali-
yetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür (Başhekim).
b) Yönetim Kurulu.
Müdür (Başhekim)
MADDE 8 – (1) Müdür, Fakültenin dekan yardımcıları arasından Dekanın önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Dekanın görevi sona erdiğinde Müdürün görevi de
kendiliğinden sona erer. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süre-
sinden önce aynı usulle değiştirilebilir.
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Müdürün (Başhekimin) görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hastane hizmetlerini yürütmek ve temsil

etmek.
b) Merkezin döner sermaye hizmetleri satın alma komisyonunun başkanlığını yapmak.
c) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekana sunmak.
ç) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.
d) Anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tes-

pit etmek.
e) Bütçe, idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak

Dekana sunmak.
f) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lamak.
g) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uy-

gulamak ve denetlemek.
ğ) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak.
h) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütmek.
Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları) ve görevleri
MADDE 10 – (1) Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en

fazla iki kişi Müdür ve Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı
olarak görevlendirilebilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanlık bilgisi dâhilinde yardımcıla-
rından birini vekil bırakır.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.
Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden
önce aynı usulle görevden alınabilir.

(4) Müdür yardımcıları, Müdürün yapacağı yetki devrine göre Merkez hizmetlerinin
yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; rektör yardımcısı, Dekan, Müdür ve Fakültede de-

vamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından
görevlendirilen iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu rektör yardımcısı başkanlığında ve Müdürün çağrısı üzerine en az
iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde aynı usulle daha sık toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda rektör yardımcısının kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli

kararları almak.
b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin,

ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını
yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
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c) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,
laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu
birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

ç) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında görüş ha-
zırlamak.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri
MADDE 13 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan

alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komis-
yon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Fakülte Yö-
netim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, klinik veya la-
boratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdüre karşı so-
rumludur.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel ile kar-
şılanır.

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

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/6/2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “her program” ibaresi “tezli programlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/6/2021 31511
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10143 

—— • —— 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 10125 
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İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10127 

—— • —— 
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10128 

—— • —— 
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10129 

—— • —— 
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10064 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı "3 Kalem Cihaz ", Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine 

uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

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

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

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (Ekli listede 

belirtilen) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine 

yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 08.11.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

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

belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 10198/1-1 
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İHTİYAÇ FAZLASI MALZEMELER PİYASAYA SATILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Şirketimize bağlı Birecik-Nizip HES İşletme Müdürlüğünde bulunan 13 kalemde toplam 

42 adet muhtelif malzemenin kapalı teklif usulü ile piyasaya satışı yapılacaktır. 

İhale Kayıt No : STŞ 2021 / 30 

1- İdarenin 

a) Adı ve Adresi : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 

Birecik-Nizip HES İşletme Müdürlüğü 

     Geçittepe Mah. Mevkii Baraj Lojmanları Sok. Birecik/ 

ŞANLIURFA 

b) Telefon numarası : 0 414 653 27 77 

c) Fax numarası : 0 414 653 27 87 

2- İhale konusu işin adı 

    Miktarı ve türü : İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışı 

     Birecik-Nizip HES İşletme Müdürlüğünde bulunan 13 

kalemde toplam 42 adet muhtelif malzeme 

3- İhale konusu işin 

a) İhale Dokümanı bedeli : 118,00- TL (KDV dahil) 

b) Dokümanın görülebileceği/ 

     satın alınabileceği yerler : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Birecik-Nizip HES İşletme Müdürlüğü - Geçittepe Mah. 

Mevkii Baraj Lojmanları Sok. Birecik/ŞANLIURFA 

     ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı - 

Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir yolu 7. Km No: 166 

Kat: 6 No: 612/613 Çankaya/ANKARA 

c) İhale Usulü : Kapalı Teklif Usulü 

d) Son teklif verme  

    tarih ve saati : 09.11.2021 - 11:00 

e) İhale tarih ve saati : 09.11.2021 - 11:00 

f) Tekliflerin verileceği yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Birecik-Nizip HES İşletme Müdürlüğü - Geçittepe Mah. 

Mevkii Baraj Lojmanları Sok. Birecik/ŞANLIURFA 

adresine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

     Postadaki gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir. 

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek 

    internet adresi : https://www.euas.gov.tr/tr-TR/ihaleler 

4- Tekliflerin Geçerlilik Süresi:Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü geçerli olacaktır. 

Bu ihale EÜAŞ’ın “Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” 

doğrultusunda yapılacaktır. 

    10070/1-1 
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PROJE TARAFINDAN SAĞLANACAK MİKRO HİBELER KAPSAMINDA 

KOOPERATİFLER TARAFINDAN HAZIRLANACAK PROJE TEKLİFLERİNİN 

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİLMESİ HİZMETİ DANIŞMANLIĞI 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden: 

Proje No: P171543 

Başvuru Numarası: CS2-02 

1. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile 

Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için Türkiye’deki 

Suriyeliler için Mali Yardım programı (FRiT) kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma 

Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama 

aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin 

sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır. 

2. Bu kapsamda “Proje Tarafından Sağlanacak Mikro Hibeler Kapsamında Kooperatifler 

Tarafından Hazırlanacak Proje Tekliflerinin Bağımsız Değerlendirilmesi Hizmeti Danışmanlığı” 

alınacaktır. 

3. Kısa liste için yeterlilik tespitinde firmalarda aşağıda belirtilen nitelikler aranacaktır: 

• Danışmanlık sektöründe en az 3 yılı aktif olmak üzere minimum 5 yıl deneyime sahip 

olmak, 

• Tercihen benzer nitelikteki ve ölçekteki programlarda proje yönetimi ve/veya proje 

değerlendirme alanlarında en az 2 yıl deneyime sahip olmak. 

• Mikro/küçük yatırımların incelenmesini içerecek şekilde tarımsal/kırsal alanda ve/veya 

bankacılık/finans alanlarında deneyime sahip olmak. Tarım sektörü tecrübesi önceliklidir. 

• Sürdürülebilir kalkınma, tarım sektöründe proje geliştirme/yönetimi, mikro/küçük 

yatırımlar, mikro finans, tarım, tarım işletmeciliği veya finans/bankacılık sektörlerinde en az 3 

referansa sahip olmak. 

4. Detaylı İş Tanımına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/ 

5. Başvuruların istenilen belgelerle beraber son başvuru tarihi 15.11.2021 saat 18.00’e 

kadar aşağıda belirtilen adrese elden veya postayla ulaştırılması gerekmektedir. 

Mutlukent Mahallesi 1964. Sokak No:13 Ümitköy - Çankaya – Ankara 

 10209/1-1 
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ALTYAPI, JEOTERMAL ISITMA SİSTEMİ VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ 

YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  

Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

1. ve 2. Etapların 25.8 Hektar olan ( Toplam Alan 130 Hektar) alanına ait Altyapı, Jeotermal 

Isıtma Sistemi 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 : Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Fırat Mahallesi 

Yaşar Kemal Cad. Genel Sekreterlik Binası No:269 

Merkez/AĞRI 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ağrı Diyadin TDİOSB alanına ait Yol, İçme Suyu, 

Yağmursuyu, Atıksu ve Atıksu Paket Arıtma Tesisi 

İnşaatlarından Müteşekkil Altyapı Yapımı, Altyapı 

tesislerini muhafaza edecek Binaların yapımı, 

Jeotermal Isıtma Sistemi ile Otomasyon sistemi, 

Elektrik Dağıtım Şebekesi, Çevre Aydınlatma ve 

Telekom Şebekesi Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : Ağrı Diyadin Jeotermal TDİOSB Proje Sahası 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 01.11.2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 64,061,716.58 TL 

f) Geçici Teminatı :   1,921,851.50 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Tarım ve Orman Bakanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı, 3. Kat Toplantı Salonu, Üniversiteler 

Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 161 Çankaya/ 

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 09/11/2021 - Saat 10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

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, içme suyu, kanalizasyon, 

yağmursuyu, gölet, jeotermal ısıtma sistemleri 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. 
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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 

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

Dairesi Başkanlığı, 3. Kat Toplantı Salonu, 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 Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Fırat Mahallesi Yaşar 

Kemal Cad. No: 269 Genel Sekreterlik Binası Merkez/AĞRI, Tarım ve Orman Bakanlığı, Destek 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2. Kat, İhale Şube Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar 

Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA adreslerinde görülebilir veya 1.000,00 ₺ karşılığı Tarım ve 

Orman Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2. Kat, İhale 

Şube Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA 

adresinden 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. 

 10197/2-1 
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1 ADET FT-NMR SPEKTROMETRESİ SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
FT-NMR Spektrometresi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 
sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası  : 2021/673171 
1-İdarenin 
a) Adresi  : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 
c) Elektronik posta adresi  : bap@gazi.edu.tr 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Adet FT-NMR Spektrometresi Alımı 
b) Teslim yeri  : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Merkezi 

Araştırma Laboratuvarı) 
c) Teslim tarihi  : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin 
tamamı 250(ikiyüzelli) takvim günü içinde CIP/Ankara 
gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden 
Gazi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarına 
nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.) 

3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer   : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi  
b) Tarihi ve saati  : 18.11.2021 Perşembe günü, saat: 11:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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

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

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

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili 

temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit 

etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 
4.2.5.1. Teknik Şartnamenin 32.maddesinde  belirtilen  İSO ve CE/Muadili  belgesi 

verilecektir. 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7-İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 
7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 150,00- (Yüzellitürklirası)TL 
yatırılarak alınan banka imzalı onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler 18.11.2021 Perşembe günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine 
elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 
13-İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 10136/1-1 
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BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MINTIKASINDA ÇALIŞAN DEMİRYOLU MAKİNELERİ 
VE KARAYOLU ARAÇLARI İÇİN OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE AKARYAKIT 

ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD 1. Bölge Malzeme Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2021/658015 
İşin Adı  : Bölge Müdürlüğümüz Mıntıkasında Çalışan Demiryolu 

Makineleri ve Karayolu Araçları İçin Otomasyon 
Sistemi (Atos) İle Akaryakıt Temini 

İhale Türü - Usulü  :  Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1 - İdarenin  
a) Adresi  : 1. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü 

Rasim Paşa Mah.Org Şahap Gürler Cad.No 57 
Komisyon Bürosu Haydarpaşa - Kadıköy / İSTANBUL 
34716 

b) Telefon ve faks numarası  : 2163378214 - 2163378214 
c) Elektronik posta adresi  :  1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi  :  www..malzeme.tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : H.Paşa Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü 

bünyesindeki, yol ve iş makineleri, mobil demiryolu 
araçları ve diğer taşıtlar için 1 (bir) yıl süreyle, ATOS 
sisteminin ücretsiz kurularak bu sisteme bağlı olan, 
akaryakıt satış istasyonlarından, 330.000 litre Motorin 
(Dizel) temini işi 

b) Teslim [yeri / yerleri] :  1 Bölge Müdürlüğü Mıntıkası ve Teknik Şartnamede 
Belirtilen yerler 

c) Teslim [tarihi / tarihleri]  :  Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ( Bir ) 
Yıllık İşyerleri Taleplerine istinaden Partiler Halinde 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:  
a) Yapılacağı yer  : TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Gar binası Asma 

kat Haydarpaşa /Kadıköy / İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati  :  08.11.2021 - 14:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

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

5-Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 
MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa 
- KADIKÖY / İSTANBUL ‘a 08/11/2021 tarih ve saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

6-İhale dokümanı TTCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 
MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Haydarpaşa - KADIKÖY / 
İSTANBUL İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1.Bölge Müd. Muhasebe ve Finansman 
Servis Müdürlüğü H.Paşa/İSTANBUL banka hesapları; IBAN:TR080001500158007293444639 
KDV dâhil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10138/1-1 
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2.000 ADET MONOBLOK TEKERLEK SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Şirketimiz Parkında Mevcut Y25/Schlieren Bojili Yük Vagonlarının Bakım-Onarım Ve 

Revizyonlarında Kullanılmak Üzere 49.01.003.0002 Tasnif Numaralı 2.000 Adet Monoblok 

Tekerlek (920 Mm, 20 Tonluk) Satın Alınacaktır. 

İhale Kayıt No : 2021/673271 

1. İdarenin : 

 a) Adresi  : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

 b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71549 - 0312 309 13 53 

 c) Elektronik Posta Adresi  :  satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2. İhale konusu malın adı ve miktarı  :  2.000 adet monoblok tekerlek (920 mm, 20 

tonluk) 

3. İhalenin yapılacağı yer  : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

(4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi 

Hipodrom Caddesi No:3 Gar Altındağ-ANKARA/ 

TÜRKİYE  

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

16.11.2021 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Sekreterliği (1065 no.lu oda) veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.  

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

tabi değildir. 
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SEKİZ ADET DERİN KUYUNUN DSİ HATLARINA BAĞLANMASINDA 
KULLANILACAK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Gökhöyük Tarım İşletmesi 
Müdürlüğünden:  

İşletmemiz ihtiyacı olan Sekiz Adet Derin Kuyunun DSİ Hatlarına Bağlanmasında 
Kullanılacak Malzeme Alımı Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası  :  2021/675353 
1-İdarenin 
a) Adresi  :  Doğantepe Köyü Gökhöyük Mah. Deniz Cad. Kızılırmak 

Sok. No:10 – 05010-Merkez/ AMASYA  
b) Telefon ve faks numarası  :  358 2735297 -98 358 2735214 
c) Elektronik Posta Adresi  :  gokhoyuk@tigem.gov.tr 
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı  :  Sekiz Adet Derin Kuyunun DSİ Hatlarına Bağlanmasında 

Kullanılacak Malzeme Alım İşi Malzeme listesi İdari ve 
Teknik Şartname ekinde mevcuttur. 

b) Teslim yeri  :  Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü Merkez/AMASYA 
c) Teslim tarihi  :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren, 45 gün içerisinde 

malın tamamını teslim edilecektir. 
3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer  :  Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü Merkez/AMASYA  
b) Tarihi ve saati  :  04/11.2021 Perşembe günü saat: 14:00 
c) Yer ve Son Teklif verme tarih ve Saati: Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya 

fiyatların uygun görülmemesi halinde ikinci ihale: 11/11/2021 tarihi saat 14:00 de yeniden 
yapılacaktır 

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

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 
Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 
alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi 
Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair 
belgeler, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu. 
e) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
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f) Teklif edilen her bir Sulama malzemelere ait Firmalar, teklif ettikleri malzemelerin 
imalatçısı, ana dağıtıcısı veya yetkili satıcı olduğunu belgeleyerek ibraz edilmesi. 

g) Firmalar malzemelere ait katalog ve test raporları ile diğer bilgileri tekliflerine 
ekleyeceklerdir. 

ğ) İhale konusu bütün sulama malzemelerin, TSE’nin öngördüğü standartlara uygun 
olacak ve TSE belgisi ibraz edilecektir. 

h) İSO 8503-1 Kalite Yönetim, Sistem belgesi, ürün garanti belgesi 
ı) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir 

ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 
4.2.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler: 
İsteklinin; 
a) İmalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporunu, 
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise 

yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini, İhale Komisyonuna ibraz etmesi 
zorunludur. 

ç) Türk standardı olan mallar için, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen "Türk 
Standartlarına Uygunluk Belgesi", varsa uluslararası kalite belgesi. 

5- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TL (Türk Lirası) karşılığı 

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Merkez/AMASYA adresinden satın 
alınabilir.  

6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ 
MÜDÜRLÜĞÜ Gökhöyük/AMASYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

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

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

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim 
günüdür.  

10- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna 
kapsamında olup, İdare kamu yararı ve hizmet gereklerine göre ihaleyi, en ucuz fiyat teklif edene 
verip vermemekte kısmen veya tamamen vermekte veya dilediğine vermekte serbesttir. 

11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
 10145/1-1 
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AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN TAHLİYE, TASNİF, İSTİF VE BİÇME İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Kozlu-Üzülmez TİM Tahliye, Tasnif, İstif ve Biçme işi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3 Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel 
Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. Maddesine Göre 
Açık İhale Usulü İhale Edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

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

Satınalma Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 75 - 0 372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı 

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

  2-TTK Ankara Misafirhanesi Aşkaabat Cad. 68. 
Sok. No:22 PK 06490 Bahçelievler / ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : nurettin.yildiz@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 
a) Niteliği, Türü, Miktarı : 10.000 m3 Ahşap Maden Direği TTK Kozlu 

Taşkömürü İşletme Müessesesi ve Üzülmez 
Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak, 
Müessese stok sahalarına gelen ahşap maden 
direklerinin tahmil, tahliye, istif, Müessese 
hızarlarında imalat safhalarından geçirilmeden 
veya geçirilerek, tahkimat malzemelerinin ocak 
arabalarına ve/veya kamyonlara yüklenmesi ve 
imalat malzemelerinin biçme-boylandırması, 
Müessese içi taşıma işi, Kozlu Müessesesi stok 
sahasından Üzülmez Müessesesi, Asma 
İşletmesi kuyubaşına doğrudan veya imalatlı 
malzeme taşınması işi (Üzülmez Müessesesinde 
boşaltma ve ocak arabalarına yükleme işi dahil) 
ile hızar tezgahlarından çıkacak talaşın satılması 
işidir. 

b) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer : Kozlu-Üzülmez Taşkömürü İşletme 
Müesseseleri Maden direği stok-karo sahası ve 
hızarları. 

c) İşe Başlama ve Bitiş Tarihi ve süresi : İşin başlama tarihi 01.01.2022 dur. İşe başlama 
tarihi her ne kadar 01.01.2022 tarihi olarak 
belirtilmiş ise de ihale sürecinin herhangi bir 
sebepten veya sebeplerden gecikmesi halinde 
işin başlama tarihi sözleşmenin imzalanıp 
firmanın eline geçtiği tarih olarak esas 
alınacaktır. İşin süresi 12 (on iki ) ay olup bitiş 
tarihi 31.12.2022’dur. 

d) Şartname Bedeli : 250,00 TL. 
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3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı 

Salonu 

b) Tarih ve saati : 29.11.2021 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

4.1.1 a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tastiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7 Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge, 
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4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5-Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1.1. İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 
hızarcı (ehliyetli) , meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 
(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

6.1.2. Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş 
makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 
adet kapma) . Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, 
taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 
gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman 
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest 
muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

6.1.3. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu 
ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak 
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge 
düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve 
buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur) . 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 
iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 
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İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 

yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 

ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

8- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

9- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı teklif 

alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

10- Birim fiyat teklif cetvelindeki her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. 

Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş 

kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim 

fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. iş kalemlerinin 

toplamları değerlendirmeye esastır. Talaşın satışı için teklif edilen fiyat piyasada talaş satışı rayiç 

bedelinin altına düşmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak şartı ile talaş satış fiyatı verilecek 

ve diğer iş kalemlerinin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin değerlendirilmesi sonucu ihaleyi 

alan istekli talaşı da teklif edeceği fiyattan satın alacaktır. 

Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır. 

11- Fiyat avantajı uygulanması 

11.1. Yerli İsteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen toplam bedelin % 3’ünden az oranda geçici 

teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

(İstekliler geçici teminatı, talaş satışı toplam tutarını tahmil, tahliye işlerinin toplam tutarı 

üzerine ekleyerek (toplayarak) bulunan toplam tutar (TL) üzerinden hesaplamak suretiyle en az % 

3 olarak vereceklerdir.)  

13- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 

Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

15- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

15.1.İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

15.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10042/1-1 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 25 Ekim 2021 – Sayı : 31639 

 

ZEMİN YÜKSELTME DOLGUSU YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Programı kapsamında yapılacak olan, Tokat 

Yeşil Küçük Sanayi Sitesi alanına ait Zemin Yükseltme Dolgusu Yapım İşi, birim fiyat esası ve 

birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı 

zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Küçük Sanayi Sitesi Yeni Yurt Mah. Gürcan Özbek 

Cad. No: 42 TOKAT 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tokat Yeşil KSS (Dönüşüm) alanına ait İstinat duvarı, 

kazı, dolgu ve düşey dren işlerinden müteşekkil altyapı 

yapım işi 

b) Yapılacağı yer : TOKAT 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

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

e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 73.000.000 TL 

f) Geçici Teminatı :   2.190.000 TL 

3- İhalenin 

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

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 09/11/2021 - Saat 10.30 

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. 
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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. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

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

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

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

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

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

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

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

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

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

bildirimi. 

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

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

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

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

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

gösteren, standart forma uygun belge, 

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

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

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

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

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

korunduğunu gösteren belge. 

F)  Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge. 
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G)  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H)  Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I)  Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J)  İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K)  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 dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.30’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına 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 şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

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 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı Küçük Sanayi Sitesi Yeni Yurt 

Mah. Gürcan Özbek Cad. No: 42 TOKAT adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından 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- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

   10065/2-2 
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300x500x265 mm OLUKLU MUKAVVA SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1-  Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 105.000 adet 300x500x265 mm Oluklu Mukavva %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında 
Açık  İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2-  Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.11.2021 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

4-  Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf  ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5-  İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6-  Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7-  Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8-  İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9-  İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 
10-  Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   

 10137/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak 
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 
gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 
posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 
alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 3 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde 
vermeleri gerekmektedir. 

Akademik Birim Bölüm/Program 
Kadro 
Sayısı 

Unvan Aranan Koşullar 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 
Ticaret ve 

Lojistik 
1 Doç. Dr. 

Doçentliğini pazarlama alanında almak, dijital 
pazarlama ile ilgili çalışmalar yapmış olmak ve 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen Merkezi 
Yabancı Dil Sınavlarının birinden (İngilizce) 85 ve 
üzeri puan almış olmak, Üniversitede İngilizce ders 
vermiş olmak. 

Başvuru Adresi : Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adana Mersin 
Karayolu Üzeri 33800 Yenice Tarsus MERSİN 

Başvuru Başlangıç Tarihi  : 25.10.2021 
Başvuru Bitiş Tarihi  : 08.11.2021 
 10168/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 
kapsamında Tablo-1’de belirtilen pozisyonlar için sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

Tablo-1: İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Unvan ve Boş Pozisyonlarının 
Dağılımı 

POZİSYON UNVANI ÖĞRENİM DÜZEYİ POZİSYON SAYISI 

Destek Personeli (Temizlik Personeli) Ortaöğretim 5 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Ön Lisans 3 

Lisans 2 

Mütercim-Tercüman (Arapça) Lisans 1 

Mütercim-Tercüman (Fransızca) Lisans 1 

Mütercim-Tercüman (İngilizce) Lisans 2 

Mütercim-Tercüman (Rusça) Lisans 1 

Programcı Lisans 1 

Tekniker (Bilgisayar) Ön Lisans 1 

TOPLAM 17 

I. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 
A. GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen 

nitelikleri taşımak: 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

2- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış 
olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar). 

3- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 
4- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan 

lisans mezunları için KPSS P(3), ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları 
için KPSS P(94) puan türünden en az 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla 
başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle 
yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı adayın içerisinde 
bulunmak. 
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5- YDS şartı olan pozisyonlar için, son başvuru tarihi itibarıyla sadece son 5 yıl içerisinde 

alınmış YDS sonuç belgeleri geçerli kabul edilecektir. 

6- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Birden fazla pozisyon 

unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev 

yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi 

kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı 

feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları 

gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci 

maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler 

söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir. 

B. ÖZEL ŞARTLAR 

1- Destek Personeli (Temizlik Personeli) 

a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 

b) Tercihen, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen temizlik ve/veya hijyen sertifikasına 

sahip olmak. 

c) Bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan 

adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden 

alacakları, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair ibarenin de yer aldığı sağlık kurulu raporunu 

Başkanlığa sunmaları gerekir.) 

2- Koruma ve Güvenlik Personeli 

a) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans veya lisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

b) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu 

maddesinde yer alan şartları taşımak. 

c) Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda ise 162 cm’den kısa boylu olmamak. 

ç) Beden kitle indeksinin 18,00 (dahil) – 27,00 (dahil) arasında olması. (Beden kitle 

indeksi, beden ağırlığının boy uzunluğun karesine bölünmesi ile tespit edilir. Örnek: 80 kg 

ağırlığında ve 180 cm boyunda bir kişinin vücut kitle indeksi “80/1,80²=24,69” şeklinde 

hesaplanır.) 

d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik 

görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan 

adayların atanabilmesi için belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir) 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel 

özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, 

kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak 

kazanan adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet 

hastanelerinden duyuru tarihinden itibaren alacakları Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Göz 

Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları muayenelerini içerir sağlık 

kurulu raporunu Başkanlığa sunmaları gerekir.) 

f) Başkanlığın hizmet binalarının bulunduğu yerlerde 24 saat esasına göre vardiyalı 

ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması. 
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3- Mütercim-Tercüman (Arapça) 

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arap Dili ve Edebiyatı, 

Arapça Mütercim ve Tercümanlık, Arapça Öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun olmak. 

b) En az B düzeyinde Arapça YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

4- Mütercim-Tercüman (Fransızca) 

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Fransız Dili ve Edebiyatı, 

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Fransızca Öğretmenliği, İngilizce-Fransızca Mütercim ve 

Tercümanlık, Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinin birinden mezun olmak. 

b) En az B düzeyinde Fransızca YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

5- Mütercim-Tercüman (İngilizce) 

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı, Çeviribilimi, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz ve Rus Dilleri ve 

Edebiyatları, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce-Fransızca 

Mütercim ve Tercümanlık, Karşılaştırmalı Edebiyat, Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları 

bölümlerinin birinden mezun olmak. 

b) En az A düzeyinde İngilizce YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

6- Mütercim-Tercüman (Rusça) 

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Çeviribilimi, İngiliz ve Rus 

Dilleri ve Edebiyatları, Rus Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Rus ve İngiliz 

Dilleri ve Edebiyatları, Rusça Mütercim ve Tercümanlık bölümlerinin birinden mezun olmak. 

b) En az B düzeyinde Rusça YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

7- Programcı 

a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden lisans 

düzeyinde mezun olmak veya lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına 

ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi 

olmak. 

b) En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

c) Tercihen .NET/C#/ASP.NET sertifikasına sahip olmak. 

8- Tekniker (Bilgisayar) 

a) Bilgisayar alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak. 

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 

1- Başvuru sistemine giriş için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi. 

2- Diploma/Mezuniyet belgesi (Öğrenim bilgileri lisans ve ön lisans mezunları için 

başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilecektir. Ortaöğretim mezunlarının belgelerini 

sisteme manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.) 

3- Başvuru şartlarına uygun KPSS puanı. (Başvuru sisteminden otomatik olarak 

çekilebilecektir.) 

4- Destek Personeli (Temizlik Personeli) pozisyonu için varsa temizlik ve/veya hijyen 

sertifikası. 

5- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için boy-kilo bilgisi ile başvuru şartlarına 

uygun özel güvenlik görevlisi kimlik kartı. 

6- Mütercim-Tercüman ve Programcı pozisyonları için başvuru şartlarına uygun YDS 

puanı. (Başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilecektir.) 
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7- Programcı pozisyonu için yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile 

ilgili olmayan bölümlerinden mezun olanların bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders 

aldığını gösterir belge veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika. 

8- Programcı pozisyonu için varsa .NET/C#/ASP.NET sertifikası. 

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ 

1- Adaylar başvurularını, Başkanlığımızın (www.ytb.gov.tr) internet adresinde 

duyurulacak olan başvuru linki aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini 

kullanarak giriş yapacakları başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. 

Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta, e-posta, faks vb. yolu ile veya elden yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

2- Giriş sınavı başvuruları 25.10.2021 tarihi saat 09.00’da başlayıp 05.11.2021 tarihi saat 

18.00’de sona erecektir. 

3- Adayların başvurularını, başvuru sistemi üzerinden hatasız ve eksiksiz bir şekilde 

tamamlayarak elektronik ortamda iletmeleri gerekmektedir. Başvuru işlemini tamamlamayan 

adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak 

talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 

başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını geri çektikten sonra yeni başvuru yapmak 

zorundadırlar. 

4- Adaylar, ilanda yer alan puan türlerinden iki veya daha fazlasına sahip iseler ancak bir 

puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla tercihte 

bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak 

talebinde bulunamayacaklardır. 

5- Giriş sınavına lisans ve ön lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri 

başvuru sistemi üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak sorgulanabilmektedir. 

Bilgilerinde hata/eksik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen 

adayların güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların 

onaylı diploma örneğini veya (www.turkiye.gov.tr) adresinden temin edilen mezuniyet belgelerini 

PDF ya da JPEG formatında Başvuru Sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 

6- Giriş sınavına ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgilerini 

manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma örneğini PDF ya da JPEG formatında başvuru 

sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 

7- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan 

öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini PDF ya da 

JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 

8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi 

itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartını PDF ya da JPEG 

formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 

9- Programcı pozisyonuna başvuracak olup yükseköğretim kurumlarının bilgisayar 

programcılığı ile ilgili bir lisans bölümü mezunu olmayan adayların en az lisans mezunu olmak 

koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığına dair belgeyi veya bu alanda Millî 

Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikayı PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri 

gerekmektedir. 
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10- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı 

olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı 

fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev 

yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini PDF ya da JPEG formatında 

başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 

11- Erkek adayların e-Devletten indirecekleri askerlik durum belgelerini PDF ya da JPEG 

formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 

12- Adayların başvuru aşamasında son altı ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğrafını 

JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1- Başvurular sadece, adayların başvuru süresi içerisinde başvuru sistemine yükledikleri 

bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken 

bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. 

Başvuru süresi içerisinde başvuru sistemine yüklenmemiş olan hiçbir bilgi veya belge 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2- Değerlendirme neticesinde başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları 

reddedilecektir. 

3- Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş 

günü içinde dilekçe ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına yapılacaktır. 

Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için sınava katılacak adayların boy ve kilo 

şartlarını taşıyıp taşımadıkları sınavdan öncesinde kontrol edilecektir. Boy ve kilo şartlarını 

taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. 

5- Aynı pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip 

adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

6- Giriş sınavının tarihi, saati ve yeri Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığının (www.ytb.gov.tr) internet adresinde ilan edilerek ayrıca duyurulacak olup adaylara 

ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır. 

V. GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ VE SINAV KONULARI 

1- Destek Personeli (Temizlik Personeli) ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları 

için sadece sözlü sınav; Mütercim-Tercüman, Programcı ve Tekniker pozisyonları için ise yazılı 

ve sözlü sınav uygulanacaktır. 

2- Sınav konuları Tablo-2’de belirtilen şekilde olacaktır. 

Tablo-2: Yazılı Sınav Konuları 

POZİSYON YAZILI SINAV KONULARI 

Mütercim-Tercüman 
- Türkçeden ilgili yabancı dile metin çevirisi 

- İlgili yabancı dilden Türkçeye metin çevirisi 

Programcı 

- Programlama dilleri 

- Web tasarımı ve grafik 

- Veri tabanı yönetimi 

- İşletim sistemleri 
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Tekniker (Bilgisayar) 

- Donanım 

- Sistem yönetimi 

- Ağ ve güvenlik 

- İşletim sistemleri 

3- Sözlü sınavda adaylar her bir komisyon üyesi tarafından; 

a) Pozisyona ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), 

b) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan), 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan), 

ç) Özgüveni, ifade yeteneği ve inandırıcılığı (10 puan), 

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 10 (puan) 

konularında toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 

4- Üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav 

puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 

5- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava 

katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ 

1- Sadece sözlü sınav yapılacak pozisyonlar için, sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 

70 puan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen 

pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenir. Sözlü sınav puanı 

eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır. 

2- Yazılı ve sözlü sınav yapılacak pozisyonlar için, yazılı sınav 100 tam puan üzerinden 

değerlendirilir ve en az 70 puan alan tüm adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Sözlü 

sınavda ise 100 tam puan üzerinden 70 puan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve 

her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek 

adaylar belirlenir. Sözlü sınav puanı eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır. 

3- Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen 

adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir. 

4- Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde 

dilekçe ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına yapılacaktır. Süresinde 

yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

5- Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle 

boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama 

yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. 

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres : Oğuzlar Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:145, 06520 Balgat/Ankara/Türkiye  

E-posta : sinav@ytb.gov.tr  

İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr  

Telefon : +90 312 218 42 40 10069/1-1 
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda 
belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam 
zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt 
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan başvuru dosyalarını (CD veya USB olabilir)(Profesör Kadrosu için 6 
takım, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadroları için 4 takım) teslim etmeleri gerekmektedir. 

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve Adayın 
iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) belirtilmelidir. Başvuru dilekçesine web sayfası-
duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir. 

2-Kimlik Fotokopisi, 
3-YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
4-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar 

için denklik belgesi) 
3-Doçentlik Belgesi 
4-Yabancı Dil Belgesi (İngilizce Bölümler İçin) 
5-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
6-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
7-Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 adet dosya (CD veya USB olabilir) 
Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar şahsen veya 

kargo yoluyla, aşağıda belirtilen adrese yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile 
yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Duyurulur. 

İLK BAŞVURU TARİHİ   : 25.10.2021 
SON BAŞVURU TARİHİ  : 10.11.2021 

FAKÜLTE BÖLÜM 
ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

İLAN ÖZEL ŞART 

Diş 
Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 
Bölümü 

Ortodonti 
Anabilim Dalı 

Profesör 1 

Doçentliğini Ortodonti alanında almış olmak ve 
“Gülümseme Estetiği ve Konik ışınlı bilgisayarlı 
tomografiler üzerinde kortikal kemik kalınlığını 
değerlendiren” çalışmalar yapmış olmak. 

Diş 
Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 
Bölümü 

Periodontoloji 
Anabilim Dalı 

Profesör 1 

Doçentliğini Periodontoloji alanında almış olmak ve 
“Periodontal hastalıklar ve sistemik hastalıklar 
arasındaki ilişki” üzerine çalışmalar yapmış olmak. 
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve 
yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak 
esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe 
sahip olmak. 

Diş 
Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 
Bölümü 

Pedodonti 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Doktora/Uzmanlık eğitimini Pedodonti (Çocuk Diş 
Hekimliği) alanında almış olmak. Yükseköğretim 
kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 
öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin 
yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak. 

BAŞVURU ADRESİ : 
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 
Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No:85 Zeytinburnu – İSTANBUL 
www.istun.edu.tr  
info@istun.edu.tr 
444 3 788 
0850 522 38 90  
yesim.derinpikal@istun.edu.tr 10147/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü 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.


