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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Erzurum Teknik Üniversitesinden:
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi 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; Erzurum Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 68. Sayfadadır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (ETÜTÖMER): Erzurum Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
ç) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türk dilinde araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmek.
b) Türkçenin yabancı veya ikinci dil olarak öğretimine ilişkin yöntem ve teknikler geliştirmek.
c) Dünyanın çeşitli bölgelerindeki Türk ve akraba topluluklarından gelen ve Türkiye’de
öğrenim gören öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak; bu öğrencilerin ön lisans,
lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenimlerini kolaylıkla takip edebilmelerine yönelik kurslar
ve seminerler düzenlemek.
ç) Merkez tarafından yürütülen eğitim programı, kurs ve seminerleri başarıyla bitirenlere, Merkez tarafından yapılan sınavlarda başarılı olanlara ve Yönetim Kurulunun belirlediği
başarı şartlarını yerine getiren kursiyerlere sertifika vermek ve ayrıca Türkçe dil seviyesini ölçmek ve değerlendirmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak.
b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda
çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer,
kurs ve toplantılar düzenlemek.
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ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla
yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek.
d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak; ses ve görüntü içeren materyaller hazırlamak.
f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği,
Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.
g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.
ğ) Dil sınavları düzenlemek.
h) Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek.
ı) Türk dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle iş birliği ve ortak
çalışmalar yapmak.
i) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları
uygulamak.
j) Türk dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek.
k) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha
doğru kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.
l) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi konusunda ulusal ve uluslararası
bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili ana bilim
dallarında görevli Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, yürütmekte olduğu
görevlerle ilgili olarak Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri
arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.
(3) Müdür yardımcıları, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek, bu toplantılara başkanlık etmek ve toplantıların gündemini belirlemek.
c) Merkezin personel ihtiyacını gerekçesi ile birlikte Rektöre sunmak.
ç) Merkezde görevlendirilen personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma alanlarında faaliyet
gösteren Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilen dört üye dahil olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi
sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden ayrılan veya altı aydan
fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına
mazereti olmaksızın katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar
almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
c) Merkezde görev yapan öğretim görevlilerinin yetiştirilmesi için planlar hazırlamak
ve eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.
ç) Merkezde çalışma birimlerinin oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak ve bir sonraki yılın çalışma
programını hazırlamak.
f) Merkez bütçesini hazırlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkez birimleri
MADDE 12 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak
üzere oluşturulacak çalışma birimlerinde görev yapacak kişiler, Müdürün önerisi ve Yönetim
Kurulunun onayı ile görevlendirilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alınan her türlü
alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/6/2019 tarihli ve 30804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Esenyurt Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı çalışan personeli arasından Rektör
tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı çalışan personeli arasından bir kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında
bulunmaması durumunda Müdürün görevi kendiliğinden sona erer.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/6/2019

30804

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/9/2021

31586

—— • ——
İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/9/2021 tarihli ve 31600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Esenyurt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Müdür, Üniversitenin tam zamanlı çalışan personeli arasından Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/9/2021

31600
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Sivas 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:

2209
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

2327

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

2328
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

2329

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

2203
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
1 ADET İPLİK DÜZGÜNSÜZLÜĞÜ TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce,

T.C.

Uşak

Üniversitesi

Rektörlüğü

Bilimsel

Araştırma

Projeleri

Koordinasyon Birimi ihtiyacı 1 adet İplik Düzgünsüzlüğü Test Cihazı kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen
şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3-Teklifler, 09.03.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça
teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler
daha sonra belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamındadır.
2335/1-1
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1 ADET NEM YÖNETİM TEST CİHAZI VE 1 ADET TERLEYEN SICAK LEVHA
TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce,

T.C.

Uşak

Üniversitesi

Rektörlüğü

Bilimsel

Araştırma

Projeleri

Koordinasyon Birimi ihtiyacı 1 Adet Nem Yönetim Test Cihazı ve 1 Adet Terleyen Sıcak Levha
Test Cihazının teknik şartnamesine ve malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka
hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek
şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2.
maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3-Teklifler, 10/03/2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir.. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve
malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin
iç zarfları daha sonra açılacaktır.
5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her
kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir.
7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
2347/1-1
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Ağrı İl Özel İdaresinden:
1-Ağrı İli, Doğubayazıt İlçesi, Çiftepınar Mahallesi, Hükümet Caddesi mevkiinde bulunan
42 ada 2 nolu parselin satışı yapılacaktır. Taşınmazın satışına ilişkin aşağıda bilgileri belirtilen
ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile
yapılacaktır.
SIRA

GAYRİMENKUL

TAŞINMAZ

TAŞINMAZ

MUHAMMEN

GEÇİCİ

İHALE

İHALE

CİNSİ

ADA/PARSEL

ALANI

BEDEL

TEMİNAT

TARİHİ

SAATİ

9.420.030,00

282.600,90

TL

TL

11.03.2022

10:00

NO

Ağrı İli
Doğubayazıt
Çiftepınar

1

Mahallesinde
bulunan ARSA

Ağrı İli
Doğubayazıt
Çiftepınar Mah.

942,03 m²

42 Ada 2 parsel

2- İhalenin yapılacağı yer;
a) Adı

: Ağrı İl Özel İdaresi

b) Adresi : Fırat Mah. Yaşar Kemal Cad. Ağrı İl Özel İdare No: 269 Merkez/AĞRI
3- Talep edilen taşınmaza ait muhammen bedelinin %3’ü oranında geçici teminat, teminat
mektubu veya nakit olarak İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Ağrı Şubesi nezdindeki 310340415001 numaralı hesabına yatırılarak dekontunun teklifle birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.
4- İhale şartnamesi mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde
görülebilir. Şartname bedeli 1.000,00 TL’dir. Şartname bedeli olarak yatırılacak tutarın
İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Ağrı Şubesi nezdindeki 31034041-5001 nolu hesabına
yatırıldığına dair alınacak banka dekontu karşılığında doküman satışı yapılacaktır.
5- İhale 11.03.2022 Cuma günü Saat 10.00’da İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği binasında
bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Posta, telgraf, faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile
taşınmazın satışı için istenilen belgeleri içeren ihale dosyası 11.03.2022 Cuma günü saat 10:00’a
kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında İl Encümen Servisine teslim edilecektir.
9- İhaleye girmek için son müracaat tarihi 11.03.2022 Cuma günü saat 09:30’a kadardır.
10- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
İhaleye katılabilmek için;
a) 2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak standart forma uygun teklif
mektubu,
b) Şirket adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz
geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırılması durumunda banka makbuzu,
c) İhale dokümanı bedelinin ödendiğine dair ödenti makbuzu,
d) Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış, kaşelenmiş şartname,
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e) 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/
Gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi,
f) Vekâleten ihaleye katılması halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Türkiye’de tebligat işlemlerinde kullanılmak üzere şirkete ait adres belgesi,
h) Mevzuat gereği gerçek veya tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya
Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde
alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve
numarası,
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır.
Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse
oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu
ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.
İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme
imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. İş ortaklığı
sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde
müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.
j) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,
k) Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumdan
alacakları belge (Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)
Yukarıda ilgisine göre zorunlu kılınan sunulması istenen belgeler teklif zarfında idareye
sunulacaktır.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6. maddenin (d), (e), (f), (g), (h), (j), (k) bendinde
yer alan belgelerin ortak girişim oluşturan kişilerin her biri tarafından ayrı ayrı sunulması
zorunludur.
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece
görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
İlan olunur.

2304/1-1
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Iğdır İl Özel İdaresinden:
Madde 1- Mülkiyeti İdaremiz ait aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince “ Açık Artırma Usulü “satışı yapılacaktır.
Satışı Yapılacak taşınmazın
İli
: Iğdır
İlçesi
: Merkez
Mahalle
: Baharlı
Ada No
: 12
Parsel no
:1
Yüzölçümü : 1.203,00 m2
MUHAMMEN BEDEL: 22.670.210,20 TL dir. Gayrimenkul satışı KDV’ den muaftır.
Madde 3- İhalesi 15 Mart 2022 Salı Günü saat: 11.00 ’de İl Encümeni Toplantı Odasında,
İl Encümenince yapılacaktır.
Madde 4- Geçici teminat tahmini bedel üzerinden alınır. Nispeti % 3 (yüzde üç) olup
tutarı 680.106,306 TL. dir.
Madde 5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 veya 76 ncı maddelerine göre
onaylanan ihale kararının şartnamede belirtildiği şekilde tebliğinden itibaren onbeş gün içinde
müşteri ihale bedelini peşin ödeyecektir.
Madde 6-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN:
a)-Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması ve belgelenmesi
b)-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
c)-Nüfus Cüzdan sureti
d)-Noter tasdikli imza sirküleri
e)-Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli halinde katılan kişinin noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri
f)-Şartnamede belirtilen geçici teminatı yatırdığına dair belgeyi
g)-Geçici teminat bedelinin şartnamede belirtilen değerlerinden olması ve İlimiz Özel
İdaresine yatırıldığına dair makbuzun (2886 sayılı Kanunun 26. ve 27. maddesinde) belirtilen
değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat
mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının ’da” ibrazı gerekir.
h)-İstekli şirket ise Sanayi ve Ticaret Odası belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya
tasdikli suretini
ı)-İstekli gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf
Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
j)-İstekli Şirket ise Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkârlar siciline kayıtlı
olduğunu gösterir belge.
k)-İstekli şirket ise şirket ortaklarını ve bunların hisse görevlerini belirten belge.
l)-İstekli hakiki şahıs ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinden tasdikli ikametgâh belgesini
m)-Vergi mükellefi olduğuna dair belge ile vergi ve SSK borcu bulunmadığına dair
belgeyi,
15.03.2022 Salı günü saat 11.00’ e kadar Iğdır İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
Madde 7- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek süratiyle ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Madde 8- Telgraf veya faksla yapılan müracaat ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmez.
Madde 9- Gayrimenkul satış işine ait şartname ve ekleri mesai saatleri içinde İl Özel
İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden temin edilebilir.
Keyfiyet ile ilan olunur.
2142/1-1
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30 (OTUZ) YIL SÜREYLE YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar
Meclisi’nin 29.12.2021 tarih 540/492 sayılı ve 14.02.2022 tarih 63/51 sayılı kararları ve
13.12.2021 tarih 304 no.lu Bakanlık İzni gereği 30 (otuz) yıl süreyle yapım karşılığı kiralama
ihalesine çıkartılmıştır.
İli
: İzmir
İlçesi
: Kemalpaşa
Mahallesi
: Ulucak
Caddesi
: ..………
Sokağı
:…………
Vasfı
: Arsa
Yüzölçümü
: 18.217,21 m2
Pafta
:…………
Ada No
: 531
Parsel No
:2
Malik
: İzmirde Dolaplı Kuyu Mevkiinde Kain Baladur (Hacı) Mehmet
Camii Şerif Vakfı Manevi Şahsiyeti
İşin Süresi
: 30 yıl
Vakıflar Meclisi Karar
Tarih ve No.su
: 29.12.2021 tarih 540/492 sayılı ve 14.02.2022 tarih 63/51 sayılı
kararları
TAHMİN EDİLEN BEDEL : 25.621.195,47- TL
(yirmibeşmilyonaltıyüzyirmibirbinyüzdoksanbeştürklirasıkırkyedikuruş)
GEÇİCİ TEMİNAT
: 768.635,86-TL
(yediyüzaltmışsekizbinaltıyüzotuzbeştürklirasıseksenaltıkuruş)
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 31 Mart 2022 Perşembe günü ve saat 14:00
İŞİN ADI : “Mülkiyeti İzmirde Dolaplı Kuyu Mevkiinde Kain Baladur (Hacı) Mehmet
Camii Şerif Vakfı Manevi Şahsiyeti’ne ait olan İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ulucak Mahallesinde
bulunan ve tapunun 531 ada 2 parselinde kayıtlı taşınmazın “Sanayi Tesis” yapılmak üzere yapım
karşılığı kiralama modeline göre kiralanması işi”
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vakıflar Meclisi’nin 29.12.2021 tarih 540/492 sayılı ve 14.02.2022 tarih 63/51 sayılı kararlarına
istinaden;
Söz konusu taşınmazın;
1- İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması,
2- İşin süresinin, 2 (iki) yıl inşaat süresi de dâhil olmak üzere toplam 30 (otuz) yıl olması,
3- Kira bedellerinin;
-İlk yıl (yer teslim tarihinden itibaren) aylık 10.000,00-TL,
-2. yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında arttırılması,
-3. yıl aylık 67.200,00-TL + önceki 2 yılın TÜFE artışı TL kira alınması,
-4. yıldan 30. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında
arttırılması,
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4- Yüklenici tarafından ihaleye konu taşınmaz ile ilgili, her türlü revize projesi ve
detayların hazırlanması, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, yapı planında
yapılacak her türlü değişiklikler için İdaremizin onayı alınarak bina ile ilgili gerekli tüm izinlerin
alınması, zemine ilişkin önerilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere tüm iş
ve işlemlerin yürütülmesi, projeye uygun olarak inşaat imalatlarının tamamlanması, tüm
finansmanın sağlanması, İdarece onaylanmış iş programına göre işin bitirilmesinin ardından yapı
kullanma izin belgesinin alınması, binanın/tesisin faaliyete açılması,
5- İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmazın
tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların
idareye gelir kaydedilmesi,
6- Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler
konulmaması,
7- Taşınmazın yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar şantiye hizmetleri dışında hiç
bir şekilde kullanılmaması, ayrıca yer teslim tarihinden inşaatın tamamlanmasına kadar geçen
süre içerisinde taşınmazda gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunulmaması,
8- 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre inşaat ruhsatı alınabilmesi için İdaremize ait
parselden terk edilmesi gereken kısım var ise kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı
kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda
belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden
hesaplanarak defaten idaremize ödenmesi,
Kayıt ve şartlarıyla, “Sanayi Tesisi” fonksiyonuyla kullanılmak üzere Vakıflar Genel
Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 29.12.2021 tarih 540/492 sayılı ve 14.02.2022 tarih 63/51 sayılı
kararları ve 13.12.2021 tarih 304 no.lu Bakanlık İzni gereği ; 2 (iki) yıl inşaat süresi dâhil toplam
30 (otuz) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır.
İhaleye iştirak edecek istekliler;
1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR
adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce
oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No:4
Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp,
150,00 TL karşılığında temin edilebilir.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 31.03.2022 tarih ve saat
14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Dış zarf, iç zarfı ve bu şartnamenin 6.maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
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b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış
olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.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 sirkülerinin
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin
yatırıldığına dair makbuz,
f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim
Beyannamesi(Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat
kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans
mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahildüzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki
İnşaat Ruhsat Belgesi,
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İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6.
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi
borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden
Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu (Ek:7),
m) Herhangi terör örgütüyle (PKK, PDY vb.) bağı bulunmadığı, bulunduğu takdirde
herhangi bir hak iddia etmeyeceğini ve sözleşmenin feshedileceğine dair taahhütname (Ek:11)
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini
vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı,
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 31.03.2022 tarih ve
saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.
5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta
bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
6- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu,
damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir.
7- 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20. Maddesi (Ek-25.03.2020 - 7226/33 md.) uyarınca
sözleşme öncesinde işletme dönemine ait ilk yılın altı aylık kira bedeli teminat olarak sadece nakit
olarak kabul edilecektir.
İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli
tespitte serbesttir.
İLAN OLUNUR.
2166/1-1
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ÖN YETERLİK İLANI
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
DAR BANT GÖRÜNTÜLEME (DBG; NARROW BAND İMAGİNG – NBI) SİSTEMİ
Alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının
19 uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik
değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası

: 2022/155473

1-İdarenin
a) Adresi

: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı Gençlik Cad. No: 12 Bornova/
İZMİR

b) Telefon ve belgegeçer numarası : 0232 311 2166 - 0232 311 2014
0232 388 10 74
c) Elektronik posta adresi

: idari@mail.ege.edu.tr

2 -Ön yeterlik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Tıbbi Cihaz Alımları –1 SET

b) Teslim yeri

: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/
İZMİR

c) Teslim tarihi

: 60 takvim günüdür.

3 -Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer

: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

: 11.03.2022 Cuma 14:00

4 -Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.a) 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 son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza
beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve
ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece
EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı
dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
f) 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,
g) Bu madde boş bırakılmıştır.
4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde,
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı
ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek
üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,
bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.3- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Adayın 400.000,00.-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya
gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya
yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması
zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
4.3.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin;
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; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
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b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan
bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi
zorunludur.
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.4.1. Teknik şartnamede yazılı hususlar geçerlidir.,
4.4.2. Adayların, teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik başvuru
dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak
şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi
işaretlenmiş olacaktır.
4.4.3. Teklif veren firma üretici veya yetkili satıcı olmalı ve bunu belgelemelidir.
4.4.4. Teklif edilen ürün veya parça ÜTS ye kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı
olmalıdır ve bunu belgelemelidir.
4.4.5. Teklif edilen ürünü tedarik edecek olan yüklenici, ithalatçı veya bayii olarak ÜTS
ye kayıtlı olmalı ve bunu belgelemelidir.
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı
100.-TRY ve ihale dokümanı 100.-TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ege
Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4
üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname
eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
2220/1-1
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ÖN YETERLİK İLANI
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
YUTMA BOZUKLUKLARI TANI SİSTEMLERİ Alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19 uncu maddesi uyarınca belli
istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği
tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası

: 2022/155493

1-İdarenin
a) Adresi

: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı Gençlik Cad. No: 12 Bornova/
İZMİR

b) Telefon ve belgegeçer numarası : 0232 311 2166 - 0232 311 2014
0232 388 10 74
c) Elektronik posta adresi

: idari@mail.ege.edu.tr

2 -Ön yeterlik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Tıbbi Cihaz Alımları –1 SET

b) Teslim yeri

: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/
İZMİR

c) Teslim tarihi

: 60 takvim günüdür.

3 -Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer

: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

: 11.03.2022 Cuma 11:00

4 -Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.a) 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 son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler;
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1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza
beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve
ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece
EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı
dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
f) 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,
g) Bu madde boş bırakılmıştır.
4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde,
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı
ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek
üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,
bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.3- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Adayın 300.000,00.-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya
gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya
yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması
zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
4.3.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin;
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; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
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b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik
kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara
yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.4.1. Teknik şartnamede yazılı hususlar geçerlidir.,
4.4.2. Adayların, teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik başvuru
dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak
şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi
işaretlenmiş olacaktır.
4.4.3. Teklif veren firma üretici veya yetkili satıcı olmalı ve bunu belgelemelidir.
4.4.4. Teklif edilen ürün veya parça ÜTS ye kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı
olmalıdır ve bunu belgelemelidir.
4.4.5. Teklif edilen ürünü tedarik edecek olan yüklenici, ithalatçı veya bayii olarak ÜTS
ye kayıtlı olmalı ve bunu belgelemelidir.
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı
100.-TRY ve ihale dokümanı 100.-TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ege
Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4
üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname
eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
2221/1-1
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1 ADET PEDİATRİK ENDOSKOPİ SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:
1 Kalem Mamul Mal Alımları (1 adet Pediatrik Endoskopi Sistemi) 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
01/12/2003 tarihli 6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (a) bendi uyarınca yerli ve
yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası

: 2022/155917

1-İdarenin
a) Adresi

: Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep

b) Telefon ve faks numarası

: (342)360 12 00- (342)360 17 01

c) Elektronik posta adresi

: arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

: https://bapyb.gantep.edu.tr

2 -İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımları
1 Adet Pediatrik Endoskopi Sistemi

b) Teslim [yeri/yerleri]

: Gaziantep

Üniversitesi

Proje

Yürütücüsünün

göstereceği yere
c) Teslim [tarihi/tarihleri]

: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 180 gündür.

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

b) Tarihi ve saati

: 11/03/2022 Cuma günü saat: 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi
madde 7.1’ den görülebilir.
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi
madde 7.4’ den görülebilir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi
madde 7.5’ den görülebilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi
madde 7.6’ den görülebilir.
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5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6-İhale
yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 200 TL
Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk
Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba
yatıracaklardır.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil Gaziantep adresine iadeli
taahhütlü posta veya elden teslim edilecektir.
9 -İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
10 -İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
2223/1-1

—— • ——
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Ordu İli Fatsa Belediye Başkanlığından:
1.Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıdaki tabloda gösterilen
taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile
satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
S.
N.

Mevkii-Nevi

Muhammen
Satış Bedeli

Geçici
Teminat

İhale Tarihi

İhale
Saati

8.028.000,00 ₺

240.840,00 ₺

16/03/2022

11:00

4.002.500,00 ₺

120.075,00 ₺

16/03/2022

11:10

4.080.500,00 ₺

122.415,00 ₺

16/03/2022

11:20

Dolunay Mahallesi, tapunun 247
ada 15 parsel numarasında
1

kayıtlı ve niteliği arsa olan
1866,94
m2
yüzölçümlü
taşınmaz.
Dolunay

2

Mahallesi,

tapunun

2577 ada 5 parsel numarasında
kayıtlı ve niteliği arsa olan
555,90 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

3

Şerefiye Mahallesi, tapunun 1268
ada 2 parsel numarasında kayıtlı
ve niteliği arsa olan 1360,15 m2
yüzölçümlü taşınmaz.
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2.Şartname ve ekleri, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için 250,00 ₺
bedelle satın alınacaktır.
3.Yukarıda belirtilen taşınmaz satış ihalelerine teklif verecekler; ihale zarflarını,
şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin yapılacağı
tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Belediye hizmet binası 2. Katında bulunan Emlak ve
İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen
tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4.İhaleler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ata Caddesi No:3-5 Kat:4 Fatsa/ORDU
adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Encümen Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
5.İhalelere katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.
GERÇEK KİŞİLER
• Yasal Yerleşim Yeri Belgesi.
• Nüfus Kayıt Örneği.
• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca, irtibat için telefon numarası ve var
ise faks numarası ile elektronik posta adresi,
• Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak
Girişim Beyannamesi.
• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli
vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
• İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
TÜZEL KİŞİLER
• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca, irtibat için telefon numarası, var
ise faks numarası ile elektronik posta adresi
• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter
tasdikli imza sirküleri.
• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf
ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden
sadece biri.
• Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak
Girişim Beyannamesi.
• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli
vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
• İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
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• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış şirket ve şirket ortaklarının
“borcu yoktur belgesi.”
• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son
güncel tasdikli örneği.
• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince
ilan olunur.
2277/1-1

—— • ——
250.000 KG ATIK YAĞ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No

: 2022/167850

1- İdarenin

:

a) Adresi

: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası

: 0312 309 05 15/ 71619- 71609 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi

: satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 250.000 Kg Atık Yağ Satışı
3- İhalenin yapılacağı yer

: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacı Bayram
Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-Altındağ-ANKARA / TÜRKİYE
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına
09.03.2022 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü 1042 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 300,00-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.
2315/1-1
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REFRAKTER MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden
Refrakter Malzeme alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet alımı
Yönetmeliğimiz esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Tekliflerin kabul
edilemeyecek düzeyde olması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık ile devam edilecektir.
İhale kayıt numarası*

: 2022/ 132454

1-İdarenin
a) adresi

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

b) telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 -0 222 230 27 38
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Malatya ve Susurluk Şeker
Fabrikalarının ihtiyacı olan şamot ve magnezit refrakter
malzeme alımıdır.
A- Magnezit Spinel Tuğla ve Harç
- 21.040 adet muhtelif cins ve ebatta magnezit spinel tuğla,
- 9.000 kg. muhtelif özellikte magnezit spinel örgü harcı.
B- Şamot Tuğla ve Harç
- 32.350 adet muhtelif cins ve ebatta şamot tuğla,
- 41.500 kg. muhtelif özellikte ateş betonu, örgü harcı ve
kizelgur dolgu malzemesi

b) Teslim yeri

: Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Malatya ve Susurluk Şeker
Fabrikalarının Malzeme Ambarları

3-İhalenin
a) yapılacağı yer

: Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası

b) tarihi ve saati

: 11.03.2022 Cuma günü, Saat 14:30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir 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,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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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,
c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı
beyannamesi,
f) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
g) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.
4.2. İstekliler, teklifleri ekinde “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi” veya “Kalite
Yönetim Sistemi Belgesi”nin aslını veya noter onaylı suretini vereceklerdir.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde
görülebilir ve 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, Birim fiyat teklif olarak verecekler ve ihale sonucu ihale üzerine
yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif verilmesi halinde; kalem bazında
ihtiyaç miktarı bölünmeyecek ve toplam ihtiyaç miktarının Magnezit Refrakter ve Şamot
Rafrakter malzeme için (tuğlalarda adet, harçlarda ağırlık bazında) % 50’sinden az miktarlar için
kısmi teklif verilemeyecektir.
11-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
13-İhale konusu mal alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
14-Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
2249/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen
akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.
ALES
PROGRAMI

ÖZEL ŞARTLAR

KADRO

KADRO

PUAN

SAYISI

UNVANI

ŞARTI / EŞDEĞERİ

YDS /

TÜRÜ
Hemşirelik
Anestezi

veya

Hemşirelik

ve

Sağlık

Hizmetleri

bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Alanında tezli

Öğr.Gör.

1

Öğr.Gör.

Say:70

-

1

Öğr. Gör.

Söz: 70

85

3

Öğr.Gör.

Say: 70

-

3

Öğr.Gör

Say: 70

-

yüksek lisans yapmış olmak.
Tıbbi
Görüntüleme
Teknikleri
İstanbul Şişli
Meslek
Yüksekokulu
Müdürlüğü

Ea / Say:

2

70

-

Tıp Fakültesi mezınu olup Radyoloji Uzmanı olmak veya
Fizik, Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans
mezunu olup, Radyoterapi alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce
Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,
İngiliz Dili Eğitimi, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin
birinden lisans mezunu olmak. Bu bölümlerin birinden
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim

Bilgisayar
Programcılığı

Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği
alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar

Bilgisayar
Teknolojisi

Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans
mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.

Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi
Başvuru Şekli
Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi)

: 28.02.2022
: 14.03.2022
: 16.03.2022
: 18.03.2022
: 22.03.2022
: www.sisli.edu.tr
: Şahsen veya Posta Yolu.
: Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk.
No: 2 Maslak / İSTANBUL

Sayfa : 32

RESMÎ GAZETE

28 Şubat 2022 – Sayı : 31764

İSTENİLEN BELGELER:
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv)
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden
Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği
6. ALES Sonuç Belgesi
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet
belgesi
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9. 2 Adet Fotoğraf
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge
11. Adli Sicil Kaydı
12. YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil
sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı için
gerekli)
NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde
(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna
kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması
yeterlidir.
2350/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
İstanbul 37. İcra Müdürlüğünün 2010/7456 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
2322/1-1

—— • ——
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:
Belediye Meclisimizin 06/12/2021 tarih ve 604 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/02/2022 tarih ve 306 sayılı kararı ile tadilen onanan
“Etimesgut İlçesi, Orhun Mahallesi çevre otoyol bağlantı bölgesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği” 28/02/2022 günü Plan ve Proje Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
2311/1-1
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin
Esaslar"ın Ek 2. maddesine göre Yükseköğretim Kurumları Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık
önlisans mezunu veya diğer teknik programlardan mezun olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetki verdiği kurumlardan alınan Kaynakçı sertifikası
veya MEB onaylı (Halk Eğitim Merkezlerince verilen) kaynakçılık sertifikası sahibi Önlisans
mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınmak suretiyle 1 (bir)
Kaynakçı Teknikeri istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.
BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak (18 yaşını tamamlamış olmak)
c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarım taşımak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
f) Adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
g) 657 SK’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel
şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:
a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
b) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş
olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kuramlarınca sözleşmesi
feshedilmemiş olmak.
c) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş
olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar
hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi
geçirmiş olmak.
3- Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır.
KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
BAŞVURU SEKLİ VE YERİ:
Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine
kadar) şahsen veya posta/kargo yolu ile başvuru yapılabilecektir. Müracaatın başlangıç ve bitiş
tarihleri www.aku.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
4- İş Talep Formu Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web
sayfasından formlar kısmından temin edilecektir.
Başvurular; Şahsen veya Posta/Kargo yolu ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı, İşçi ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Ahmet Necdet Sezer
Kampüsü/Gazlıgöl Yolu Üzeri AFYONKARAHİSAR yapılabilecek olup, istenilen belgeler
eksiksiz olarak teslim edilecektir.
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-Posta yolu ile yapılacak müracaatlarda gecikmeler yaşanmaktadır. Bu durum adaylar
tarafından dikkate alınmalıdır.
-Kargo ile gönderilecek evrakların ücretleri adaylar tarafından ödenecek olup, kargo
ücretleri Üniversitemiz tarafından ödenmeyecektir.
NOT:. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Belirtilen süreler
içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
İlan hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'ndan, 0 (272)
218 15 80 numaralı telefondan bilgi alınabilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların;
- İsim listesi,
- İşe başlama için istenilen evrak listesi,
- Evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi;
Başvuru süresinin bitimi itibariyle en geç 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz
web (https://aku.edu.tr) adresinden ilan edilecektir.Aynı puanı alan adaylar arasından diploma
tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya
öncelik tanınacaktır.
İlan edilen kadro adedinin 2 (iki ) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl adayların,
işe başlama başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda,
asıl aday yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adayların isim listesinin ilanı/duyurusu tebliğ mahiyetindedir, asıl
ve yedek adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık önlisans Öğrenim Belgesi/Diploma (e-Devletten
alınacak barkotlu internet çıktısı ) veya diğer teknik programlardan mezun olup, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetki verdiği kurumlardan alınan
Kaynakçı sertifikası (fotokopisi) veya MEB onaylı (Halk Eğitim Merkezlerince verilen)
kaynakçılık sertifikası (fotokopisi) ile e-Devletten alınacak barkotlu öğrenim belgesi çıktısı
2- 2020 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (e-Devletten alınacak barkotlu internet
çıktısı )
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınacak barkotlu internet çıktısı )
5- İş Talep Formu (https://personel.aku.edu.tr/formlar/ adresinden temin edilecek olup,
okunaklıyazılmasınaözen gösterilecektir)
Aranılan Şartlar :
ARANAN NİTELİKLER

UNVANI

SAYI

Tekniker

1-2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 sınavına
girmiş olmak. (asgari puan şartı
aranmamaktadır. Asil ve Yedek adaylar KPSS
puan sıralamasına göre yapılacaktır.)
2-Üniversitelerin Kaynak Teknolojisi,
Kaynakçılık önlisans programlarının birinden
1 Adet
mezun olmak veya Herhangi bir Tekniker
unvanlı önlisans programından mezun olup
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından yetkilendirilen kurumlardan
kaynakçılık sertifikasına veya MEB tarafından
verilen kaynakçı sertifikasına sahip olmak

ÇALIŞMA ŞARTLAR

Üniversitemiz Yapı
İşleri Teknik Daire
Başkanlığında Metal ve
Kaynaklama İşlerinde
çalışmak üzere
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih
ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi
alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması
gerekmektedir.
İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri
gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler
ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate
alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul
Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz
sorumlu değildir.). Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir"
yapılarak onaylanması gerekmektedir.
Öğretim Görevlisi İçin Gerekli Belgeler:
1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde mevcut).
2. Özgeçmiş (YÖK formatında).
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).
5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı
mühürlü sureti yâda e- devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi).
6. Lisans ve Yüksek lisans transkriptlerinin aslı yâda ıslak imzalı mühürlü sureti.
7. Geçerli ALES-SAY Puanına sahip Sınav Sonuç Belgesi.
8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet
belgesi ve atama olur yazısı.
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf).
10. Adli Sicil Belgesi.
11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.
Resmî Gazete’de Yayım Tarihi
: 28.02.2022
Son Başvuru Tarihi
: 15.03.2022
Ön Değerlendirme Tarihi
: 16.03.2022
Giriş Sınavı Tarihi
: 18.03.2022
Sonuç Açıklama Tarihi
: 22.03.2022
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.adiguzel.edu.tr
Başvuru Adresi
: (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu)
Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan Sokak No: 18 Ataşehir/İstanbul
Açıklama
: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek
Yüksekokulumuz web adresinde (www.adiguzel.edu.tr) yayınlanacak olup bu aynı zamanda
tebligat niteliğinde olacaktır, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
BÖLÜM

PROGRAM

YDS/
DENGİ

UNVAN

Yabancı
Bilgisayar
Bilgisayar
Öğretim
Dil Şartı
Görevlisi
Teknolojileri Programcılığı
Aranmaz

KADRO
SAYISI

1

ÖZEL ŞARTLAR
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Matematik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği Lisans Bölümlerinden herhangi birinden
mezun olmak ve alanı ile ilgili tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek
üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.
maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2.maddenin
(b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen
pozisyonlara 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
POZİSYON
KODU

POZİSYON

ADET

001

Eczacı

1

002

Hemşire

2

NİTELİKLER

* Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak.
* KPSS şartı aranmamaktadır.
* Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık

BÜTÇE
BİRİMİ
Özel
Bütçe

Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden

Özel

mezun olmak.

Bütçe

* 2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
003

Hemşire

1

* Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşire olarak en az 1 yıl
çalışmış olduğunu belgelendirmek.

Özel
Bütçe

* 2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

* Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden
mezun olmak.
004

Hemşire

2

* Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına
sahip olmak veya kamu ya da özel hastanelerde yoğun bakım

Özel
Bütçe

hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

* 2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik veya Sağlık
005

Hemşire

1

Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

Özel
Bütçe

* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
006

Hemşire

1

* Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına

Özel

sahip olmak veya kamu ya da özel hastanelerde yoğun bakım

Bütçe

hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
007

Hemşire

1

* Sağlık Bakanlığı onaylı Ameliyathane Hemşireliği Sertifikasına sahip

Özel

olmak veya kamu ya da özel hastanelerde ameliyathane hemşiresi

Bütçe

olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
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* Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Lisans Programından mezun
008

Ebe

Röntgen

009

Teknisyeni
Sağlık

010

Teknikeri
Sağlık

011

Teknikeri
Diğer Sağlık

012

Personeli

1

olmak.

* 2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
* Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
1

Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
* Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği
1

önlisans programlarının birinden mezun olmak.

* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
* Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans
1

Programından mezun olmak.

* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
* Yükseköğretim Kurumlarının Eczane Teknikerliği veya Eczane
1

Sayfa : 37
Özel
Bütçe
Özel
Bütçe
Özel
Bütçe
Özel
Bütçe

Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
* Yükseköğretim Kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Önlisans
Programından mezun olmak.

Diğer Sağlık

013

Personeli

* Sağlık Bakanlığı Perfüzyonistlik Eğitimi ve Yetki Belgesine sahip
1

olmak.

* Kamu veya özel hastanelerde en az 1 yıl perfüzyonist olarak çalışmış

Özel
Bütçe

olduğunu belgelendirmek.

* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı
aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla
olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına
göre belirlenecektir.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması.
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6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda
bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran
adayların

başvuruları

ile

pozisyon

kodu

belirtilmemiş

başvuruları

değerlendirmeye

alınmayacaktır.
Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün
içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu veya şahsen yapacaklardır. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan
başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi.
5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/
sertifika.
6- SGK prim günlerini gösterir belge.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2020
KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi,
işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle
en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan
edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru
olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek
kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri
feshedilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM:
0 266 612 14 00 Dahili: 101420-101432- 101454-101455-101418
Mail Adresi: idariper@balikesir.edu.tr
2316/1-1
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen
Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık
fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi (başlıca eser belirtilmiş haliyle), nüfus cüzdanı
sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, lisans diplomasının onaylı örneği, yüksek lisans
diplomasının onaylı örneği. doktora belgesinin onaylı örneği, doçentlik belgesinin onaylı örneği,
profesörlük belgesinin onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma
ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet
diplomaları dahil) altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler
Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali
İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.
İlk Başvuru Tarihi

: 28.02.2022

Son Başvuru Tarihi

: 15.03.2022

BİRİM

BÖLÜM/ALAN

Bilimleri

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR
Doktorasını ve Doçentliğini Kimya

Mühendislik
ve Doğa

UNVANI

alanında

Makine
Mühendisliği

Fakültesi

Prof. Dr.

1

almış

Uygulamaları

Bölümü

olmak.

İletken

Polimerik Malzemeler ve Enerji
üzerine

yayın

ve

çalışmaları olmak.
2222/1/1-1

—— • ——
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI
KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim
Görevlisi alacaktır.
Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve
Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları
ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine
yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Duyurulur.
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Müracaatların Başlama Tarihi
Son Müracaat Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Tarihi
Değerlendirme Tarihi

BİRİM

Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

BÖLÜM/
ALAN

Tıbbi
Hizmetler ve
Teknikler
Bölümü /
İlk ve Acil
Yardım
Programı
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: 28.02.2022
: 15.03.2022
: 18.03.2022
: 21.03.2022
: 23.03.2022

KADRO
SAYISI

1

UNVANI

ŞARTLARI

Hemşirelik Lisans mezunu olmak.
Hemşirelik alanında Tezli Yüksek
Lisans yapmış olmak. Hemşirelik
alanında Doktora yapıyor olmak. Acil
Servis alanında en az 2 yıl tecrübesi
Öğr. Gör. olmak. ALES'ten en az 70 ve
Yükseköğretim Kurulu tarafından
(Ders
Verecek) belirlenen merkezi bir yabancı dil
sınavından en az 50 puan veya
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen bir yabancı dil
sınavından buna denk bir puan almış
olmak.

İstenen Belgeler
1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)
2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde)
3- Özgeçmiş (CV)
4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet belgesi kabul
edilmektedir.)
5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet
Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa)) (e-Devlet belgesi
kabul edilmektedir.)
8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)
9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet belgesi kabul
edilmektedir.)
11- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından
verilmiş çalışma belgesi ve e-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel
Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)
12- Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet belgesi kabul
edilmektedir.) (Özel şartta belirtilmiş ise veya varsa)
2222/2/1-1

28 Şubat 2022 – Sayı : 31764

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek
2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B)
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.
İLAN ÖĞRENİM
UNVANI ADET PUAN TÜRÜ
NO DURUMU
2022
1-01

Önlisans

Teknisyen

1

KPSSP93

2022
1-02

Önlisans

Teknisyen

1

KPSSP93

2022
1-03

Önlisans

Büro
Personeli

1

KPSSP93

2022
1-04

Önlisans

Büro
Personeli

2

KPSSP93

2022
1-05

Lisans

Büro
Personeli

1

KPSSP3

2022
1-06

Önlisans

Büro
Personeli

1

KPSSP93

ÖĞRENİM DURUMU

AÇIKLAMA

Ortaöğretim dengi mesleki
teknik öğrenim görmüş
olup, Bilgisayar
Programcılığı önlisans
programı mezunu olmak.
Ortaöğretim dengi mesleki
teknik öğrenim görmüş
olup Biyomedikal Cihaz
Teknolojisi, Biyokimya,
Elektronik Teknolojisi,
Mekatronik önlisans
programlarının birinden
mezun olmak.
Muhasebe, Bilgisayar
Destekli Muhasebe,
Bilgisayarlı Muhasebe ve
Vergi Uygulamaları,
Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları ön lisans
programlarının birinden
mezun olmak.
Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Programlama,
Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama, Web
Teknolojileri ve
Programlama, Bilgisayar
Donanımı, önlisans
programlarının birinden
mezun olmak.

HTML5 ve CSS3, Javascript, Jquery,
PHP ve MySQL, AngularJS, Asp.Net,
Bootstrap 4, React, Electron.js, Vue.Js
alanlarında eğitim aldığını
belgelendirmek.

Merkezi yönetim muhasebe
yönetmeliği veya mahalli idareler
muhasebe yönetmeliğini bildiğini ve
muhasebe programı kullandığını resmi
kurumdan belgelendirmek. Ayrıca
alanında en az iki yıl tecrübe sahibi
olmak.

Fotoğraf çekimi ve photoshop, Video
çekimi ve montaj, video ve fotoğraf
çekiminde insansız hava aracı
Lisans mezunu olmak.
kullanabilmek için Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü İHA-1 pilotluk
eğitimlerini aldığını belgelendirmek.
Bilgi Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri
Yönetimi veya Bilgi Teknolojileri
Altyapı Hizmetleri sertifikalarından
Adalet önlisans programı
birine sahip olmak. (Kişisel Verilerin
mezunu olmak.
Korunması Kanunu ile ilgili işlemleri
yürütmek üzere Hukuk Müşavirliği
bünyesinde görevlendirilecektir.)
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Lisans

2021
1-08

Önlisans

2022
1-09

Önlisans
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Büro
Personeli

Destek
Personeli
(Aşçı)
Destek
Personeli
(Garson)

1

KPSSP3

Bilgi ve Belge Yönetimi,
Dokümantasyon ve
Enformasyon, Arşivcilik,
Kütüphanecilik,
Kütüphanecilik ve Bilgi
Çalışmaları lisans
programlarının birinden
mezun olmak.

1

KPSSP93

Aşçılık önlisans
programımezunu olmak.

2

KPSSP93

İkram Hizmetleri
önlisansprogramı mezunu
olmak.

Koruma
ve
Güvenlik
Personeli
(Erkek)

5

KPSSP93

Destek
Personeli
2022
Ortaöğretim (Temizlik
1-11
Personeli/
Erkek)

1

KPSSP94

Destek
Personeli
(Temizlik
Personeli/
Kadın)

2

KPSSP93

2022
1-10

2022
1-12

Önlisans

Önlisans
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- 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan diğer şartları
taşımak ve bu madde gereğince
güvenlik soruşturması olumlu
sonuçlanmak.
- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç
ve dış mekânda vardiyalı sistemde
çalışmaya engel bir durumu olmamak.
İlgili yüksekokulların Özel
- Özel güvenlik kimlik kartına sahip
Güvenlik ve Koruma
olmak.
önlisans programından
- Erkek olmak.
mezun olmak veya diğer
- B Sınıfı Ehliyet sahibi olmak.
önlisans programlarından
-İlan tarihi itibarıyla 30 yaşını
mezun olup koruma/
doldurmamış olmak.
güvenlik belgesi sahibi
-Sağlık Kuruluşlarından alınacak
olmak.
raporla 175 cm. ve üzerinde boya
sahip olduğunu belgelendirmek.
- Askerliğini yapmış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel
teşkil edecek sağlık problemi
bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık
kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile
belgelendirmek.
(Atanmaya
hak
kazanma durumunda istenecektir.)
-Üniversitemizin tüm kampüs ve
birimlerinde iç ve dış alanda
çalışmaya engel bir durumu olmamak.
-Hijyen belgesi sahibi olmak.
Ortaöğretim veya dengi Görevini devamlı yapmasına engel
okul mezunu olmak.
teşkil edecek sağlık problemi
bulunmadığını tam teşekküllü bir
sağlık kuruluşundan alınacak sağlık
raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya
hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Üniversitemizin tüm kampüs ve
birimlerinde iç ve dış alanda
çalışmaya engel bir durumu olmamak.
-Hijyen belgesi sahibi olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel
Herhangi bir önlisans
programı mezunu olmak. teşkil edecek sağlık problemi
bulunmadığını tam teşekküllü bir
sağlık kuruluşundan alınacak sağlık
raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya
hak kazanma durumunda istenecektir.)
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ÖNEMLİ NOTLAR:
1-Adaylar belirtilen ilanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler. Birden fazla
ilana başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2-E-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
3-Daha önce çalışırken kurumumuzca iş akdi feshedilenler ve kurumumuzdan kendi isteği
ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
5-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma
hakkına sahiptir.
ARANILAN GENEL KOŞULLAR:
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı
ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak.
3-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (askerliğini yapmış, tecilli ya da
muaf olmak).
4-Başvuracak adayın durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması.
5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-Başvuru Formu (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan
temin edilecektir.)
2-Bir adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul
edilecektir.)
4-Öğrenim Belgesinin (İlanda belirtilen tüm öğrenimlerine ilişkin) aslı veya onaylı örneği
(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru
yapabileceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belgesinin başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir.)
5-2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Başvuru yapılan ilanda belirtilen puan türünde ve
kontrol numarası bulunan bir sureti)
6-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
7-Adli Sicil Durum Belgesi
8- “2022-1-1”, “2022-1-3”, “2022-1-4”, “2022-1-5”, “2022-1-7”, “2022-1-10”, “2022-111”, “2022-1-12” nolu ilanların açıklama kısmında yer alan belgelerin aslı veya onaylı örneği.
9- “2022-1-3” Nolu ilan için karekodlu SGK Hizmet Dökümü/Hizmet Belgesi ve daha
önceden çalışılan kurum/kuruluşlardan alınan ıslak imzalı tecrübe belgesi (Yapılan işin unvanını
ve süresini belirten)
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Not:
1-İstenilen belgelerin aslı atanmaya hak kazanılması durumunda istenecektir.
2-e-Devlet üzerinden alınan barkodlu/karekodlu çıktılar kabul edilecektir.
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
1- Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde (mesai
bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından (http://www.samsun.edu.tr) temin edilecek
başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen veya
aşağıda bildirilen adrese kargo/posta ile müracaat edeceklerdir. (Eksik belgeli veya süresi içinde
yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Evrakların yanlış birime ve/veya adrese
teslim edilmesinden, posta ile başvuran adayların başvurularının, postadaki gecikmelerinden
Üniversitemiz sorumlu değildir.)
2- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak
olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.
3- Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar http://www.samsun.edu.tr
internet adresinde yayınlanacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1-KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek (kontenjan sayısının iki katı) adayların
isimleri başvuru bitiş tarihinden sonraki 7 (yedi) gün içerisinde belirlenecektir. Yerleştirme
sonuçları ve atama için talep edilen evraklar http://www.samsun.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2-Atanmaya hak kazanan adayların; sonuçların http://www.samsun.edu.tr adresinde
yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak
şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli
evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.samsun.edu.tr adresinden takip
edilmesi gerekmektedir.
3-Asıl kazananlardan verilen süre içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Belirtilen
süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
4-Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması yapılacak ve sonucuna göre yerleştirme işlemi
yapılacaktır.
5-Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657
sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak
zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.
6-İlanda bulunmayan durumlar için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Şahsen Başvuru Adresi
Posta/Kargo İle Başvuru
Adresi
Son Başvuru Tarihi

Rektörlük Evrak Kayıt Birimi Canik Yerleşkesi Gürgenyatak
Mahallesi Merkez Sokak No:40-2/1 Canik/ SAMSUN
Samsun Üniversitesi Rektörlük Merkez Ofisi Zafer Mah.
Cumhuriyet Cd. No:33 İlkadım/ SAMSUN
14.03.2022 (Mesai bitimine kadar)

Sonuç Açıklama Tarihi

21.03.2022 (Mesai bitimine kadar)
2321/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Erzurum Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
1

Yönetmeliği
–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

İLÂN BÖLÜMÜ
7

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

10

c - Çeşitli İlânlar

31

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük
54

Değerleri

DUYURU
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.

