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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başkent Üniversitesinden:
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/8/2020 tarihli ve 31222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin üçüncü
fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için diş hekimliği, eczacılık,
tıp ve veteriner fakülteleri hariç başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş
olması gerekir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HİPOFİZ HASTALIKLARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hipofiz Hasta-

lıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HATMER)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yöne-
tim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi (HATMER)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma

Merkezi (HATMER)’ni,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları; hipofiz bezi ile ilgili konularda temel bilimlerle iş
birliği yaparak laboratuvar araştırmaları yapmak, veri tabanı oluşturmak; prognostik belirteçler
ve hastaların yaşam kaliteleri, tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması, maliyet analizi konula-
rında prospektif veya retrospektif araştırmalar yapmak, eğitim faaliyetleri ve kurslar düzenle-
mek, sempozyum ve kongreler organize etmek, kitap ve dergi yayımlamak, yeni teknolojik ge-
lişmeleri ve eğitim modellerini takip ederek uygulamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hastalara verilen tanı ve tedavi hizmetlerinin, konusunda deneyim sahibi uzmanlar-

dan oluşan bir ekiple güncel standartlara ve kılavuzlara uygun yürütülmesi için bilimsel katkı
sağlamak.

b) Tanı ve tedavi hizmetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde standardının sağlanabil-
mesi için çaba göstermek, koordinasyon için çalışmak ve gereken her düzeyde teorik ve uygu-
lamalı eğitim vermek, danışmanlık yapmak.

c) Faaliyet amaçları doğrultusunda gerekli arşiv ve laboratuvarları kurmak veya düzen-
lemek.

ç) Faaliyet alanları ile ilgili bilimsel çalışma, araştırma ve tezleri desteklemek.
d) Elde edilen bilimsel verilerin paylaşılması amacıyla bilimsel makale, hasta bilgilen-

dirme broşürü, kitap yayımlamak; uluslararası kılavuz oluşturma çalışmalarına katkı sağla-
mak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, kurslar düzenlemek ve başka mer-
kezlerin düzenlediği toplantılara katılım sağlamak.
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f) Elde edilen verilerle tanı veya tedaviye yönelik ürünlerin (ilaç, kök hücre, cerrahi
alet, robot, laboratuvar gereci, yazılım ve benzeri) geliştirilmesi için araştırma geliştirme
(AR-GE) birimleriyle iş birliği yapmak; ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, geliştirilecek
ürünlerin patentini almak.

g) Merkezin amacına uygun olarak, hipofiz bezi araştırma, görüntüleme ve cerrahi mü-
dahale teknik veya ürünlerine yönelik taleplerin karşılanabileceği modern bir altyapı oluştur-
mak için plan oluşturmak, bunları uluslararası standartlara ulaştırmak ve bunu belgelendirmek.

ğ) Uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma programlarını sür-
dürmek.

h) Merkezin faaliyet alanlarında insan sağlığı etik kurallarını uygulamak.
ı) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör

kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve iş birliği yapmak.
i) Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek modern eğitim sistemlerini uygulamak ve

Üniversiteye kazandırmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür 
MADDE 8- (1) Müdür, beyin ve sinir cerrahisi veya endokrinoloji bilim dalının hipofiz

bezi araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde
basılmış eserleri olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görev-
lendirilir. Aynı öğretim üyesi arka arkaya iki defadan fazla Müdür olarak görevlendirilemez.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektör onayına sunar.  Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen
görevleri yapar. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, Müdür tarafından belirlenen yardımcısı
kendisine vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan uzun süre görevi başında bulunamaması
durumunda görevi sona erer ve yerine aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin yönetim organlarını toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek,

toplantı gündemini hazırlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra söz konusu plan ve raporu Rektörlüğün bilgisine sunmak.
d) Merkezin idarî işlerini yürütmek.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma ya-

pan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından gö-
revlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden

görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir salt

çoğunlukla toplanır;  kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret

şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlan-

mış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan Üniversite veya diğer üniversitelerin öğretim üyeleri ile alanında danışmanlık yapabile-

cek vasıflara sahip kişiler arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için

görevlendirilen en fazla on iki üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine

toplanır. Bunun dışında da Danışma Kurulu, gerektiğinde Müdürün daveti üzerine toplanabilir.

Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarıyla ilgili tavsiye ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Ka-

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

personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

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

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiğinde bu yet-

kisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3701 
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Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3756 

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

 
 3757 
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Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3758 

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

 
 3765 
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Çorlu 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3742 

—— • —— 
Çorlu 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3743 
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Çorlu 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3744 

—— • —— 
Çorlu 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3746 

—— • —— 
Çorlu 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3747 
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Çorlu 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3745 

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

 
 3709 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ITALGRU MARKA MHC VİNÇLERİNE HİDROLİK POMPA VE HİDROLİK  

MOTOR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi 

Müdürlüğünden:  
İhale Kayıt No : 2022/307197 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü /Atatürk 

Caddesi No.97 Alsancak/ İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : (232) 463 16 00 /Dâhili:82003-82388 Faks:(232) 463 22 

48 
c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu işin  
    adı ve miktarı : ITALGRU Marka MHC Vinçleri İçin Hidrolik Pompa 

ve Hidrolik Motor Alımı. 4. Kalem Malzeme 1 Adet 
Hidrolik Pompa ve 6 Adet Hidrolik Motor 

3- İhale Tarihi ve Saati : 
a) İhale Tarihi : 26.04.2022 
b) İhale Saati : 14:00 
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 İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 26.04.2022 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosu 
Satın Alma Servisi’nde görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir 
Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden (KDV) Dahil 250,00.-TL  
bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 3797/1-1 

—— • —— 
TEMSAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ KAPSAMINDA - ENERJİ PERFORMANS 

SÖZLEŞMESİ İHALESİ YAPILACAKTIR 
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.’den: 
1. İKN NO: 2022/ 307144 
2. TEMSAN ANKARA Yerleşkesi İçerisinde Etüt Projesi ve Şartnamede belirtilen işlerin 

Enerji Performans Sözleşmesi Tebliği Kapsamında yapılması işi 
3. Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Cad. No: 16 Yenimahalle / 

ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 ) adresi Satın Alma Müdürlüğünden 300 TL karşılığında  temin 
edilebilir. 

4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 30 Mayıs 2022 günü Saat 10.00’ a kadar yukarıdaki adreste bulunan genel 
evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana 
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Söz konusu ihale 4734 /Kapsam Dışı / Diğer İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. 
 3787/1-1 
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NATAMAM HALDE BULUNAN BİNANIN TAMAMLANMASI  
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
1- Kars İli, Merkez İlçesi, Şehitler Mahallesindeki Taşınmaz Üzerinde Natamam Halde 

Bulunan Binanın Tamamlanması işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 
2- Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  
İhaleye ait şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4- Firmaların ihale zarflarını en geç 26.04.2022 günü saat 11:00’a kadar Ataç-1 Sokak 

No:32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk Kızılay Evrak Servisine vermiş / göndermiş olmaları 
gerekmektedir. 

5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 27.04.2022 günü saat 14:00’da “Ataç-1 
Sokak No:32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 
açılacaktır. 

6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 3788/1-1 

—— • —— 
500 Gr. TİREBOLU ÇAYI KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1-  Teşekkülümüze ait 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü (İyidere-Rize) 

ihtiyacı 600.000 adet 500 gr. Tirebolu Çayı Kutu İskeleti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 
Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın 
alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
/RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.04.2022 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

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

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

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

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

 3738/1-1 
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7 KALEM TEK KULLANIMLIK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Bursa Bölge Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Kocaeli Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı ihtiyacı “7 

kalem tek kullanımlık malzeme” Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 
hazırlanan ihtiyaç listesine ve teknik şartnameye uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde 
belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

SIRA 
NO MALZEME TANIMI MİKTAR 

(ADET) ALIM ŞEKLİ 
SON TEKLİF 

VERME 
TARİHİ 

1 ÇATAL PLASTİK 200.000 TEKNİK ŞARTNAMESİNE 
GÖRE 

12.04.2022 
12:00 

2 KAŞIK PLASTİK 200.000 TEKNİK ŞARTNAMESİNE 
GÖRE 

12.04.2022 
12:00 

3 BARDAK KARTON TEK 
KULLANIMLIK 400.000 TEKNİK ŞARTNAMESİNE 

GÖRE 
12.04.2022 

12:00 

4 KASE KARTON 200CC 100.000 TEKNİK ŞARTNAMESİNE 
GÖRE 

12.04.2022 
12:00 

5 
KASE YEMEK 
ALÜMİNYUM 

FOLYO 
30.000 TEKNİK ŞARTNAMESİNE 

GÖRE 
12.04.2022 

12:00 

6 TABAK KAĞIT 40.000 TEKNİK ŞARTNAMESİNE 
GÖRE 

12.04.2022 
12:00 

7 TEPSİ SELFSERVİS 4 
GÖZLÜ KÖPÜK 300.000 TEKNİK ŞARTNAMESİNE 

GÖRE 
12.04.2022 

12:00 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Bölge Müdürlüğümüzde ve Ofisimiz www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, 
şartname bedelini  (130,00.-TL) Bölge Müdürlüğümüzün banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır.  İÇ 

ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  
dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ile ihale dokümanlarının 
aynen kabul edildiğini belirten yazı, KEP beyan formu ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde 
yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 12.04.2022 günü, en geç saat 12.00’a kadar Bölge Müdürlüğümüzde 
bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç gelen teklifler ile 
postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi 
teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 
mektuplarına belirtilecektir. 

5- Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda  son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay vadeli  GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

6- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

7- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan 
firmalara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2022/319740 3798/1-1 

 

http://www.dmo.gov.tr/
http://www.dmo.gov.tr/
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MUHTELİF EBAT VE MİKTARLARDA ÇELİK SAC LEVHA VE DEMİR 
PROFİL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız İhtiyacı Olan Muhtelif Ebat ve Miktarlarda Çelik Sac Levha ve Demir Profil 

Temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre 
ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası   : 2022/314387 
1-İdarenin; 
a) Adresi                : Şeker Evleri Mahallesi Yunus Emre Cad. No:2 
  Merkez/BURDUR 
b) Telefon numarası              : 0248 233 19 35 - 36 
c) Faks numarası                   : 0248 233 12 67 
2-İhale Konusu Malın; 
a) Adı              : Fabrikamız  İhtiyacı  Olan  Muhtelif  Ebat  ve 
  Miktarlarda Çelik Sac Levha ve Demir Profil 
  Temini 
b) Niteliği ve Miktarı             : Detaylar teknik şartnamede belirtilmiştir. 
3-İhale Konusu Malın Teslim Yeri       : Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 
4-İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini ; 
a) İhale dokümanının görüleceği yer    : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
b) İhale dokümanının satın  
alınabileceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
c) İhale dokümanının satış bedeli  
(KDV dahil ) : 150,00 TL. 
5-İhaleye İlişkin Bilgiler ile Son Teklif Verme Tarih ve Saati; 
a) Tekliflerin sunulacağı adres           : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği     
b) İhalenin yapılacağı adres              : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
c) İhale (son  teklif verme) tarihi       : 18 /04 /2022  
d) İhale (son  teklif verme) saati          : 14:30 
6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 
8-Teklifler 18/04/2022 Pazartesi Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (18/04/2022 Pazartesi) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 
yapılması) gerekebileceğinden firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 
bulunmaları gerekmektedir. firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 
verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

9-Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

10-İhale 2 kısımdan oluşmaktadır. Bu ihalenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her 
malzeme kısmının tamamı için (Sac Levhaların tamamı için, Köşebent, Profil Demir ve 
NPU’ların tamamı için) kısmi olarak da teklif verilebilecektir. 

 3811/1-1 
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H ÇAPTA MUHAFAZA BORUSU VE H ÇAPTA TİJ (DİŞSİZ) ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
H Çapta Muhafaza Borusu ve H Çapta Tij (Dişsiz) Alımı Usul ve Esasların 15 inci 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/310049 
1- İdarenin 
a) Adresi : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
     Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 11   06530 
     Çankaya / ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 60 - 0 312 285 42 70 
c) Elektronik posta adresi : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
     internet adresi (varsa) : 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 
     1. KISIM 
     1.500 adet H Çapta Muhafaza Borusu 
     (Dış çap:114,30 mm, İç Çap 101,60 mm), 
     2. KISIM 
     5.000 adet H Çapta Tij (Dişsiz) 
     (Dış çap : Max: 89,28 Min: 88,90) 
     (İç çap : Max: 78,00 Min: 77,62). 
b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü Sondaj 

Dairesi Ambarları veya Ankara il sınırları içinde 
İdarenin göstereceği herhangi bir yer 

     b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye 
Deniz Limanı, 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının (yabancı 
istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden 
itibaren) tebliğinden itibaren; 

     1. KISIM: 180 (yüzseksen) takvim günü, 
     2. KISIM: 180 (yüzseksen) takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 
b) Tarihi ve saati : 18/04/2022 - 10:30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubu 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 bilgilere ait son durumu 
gösterir belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 
İdareye sunulur. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
a) Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi, 
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği 

mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler.Adayın veya isteklinin imalatçı olduğuna dair yukarıdaki belgelerden 
birini sunması yeterli kabul edilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

1. ve 2. kısımlarında % 20 (yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00-Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(207 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

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

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 
    3665/1-1 
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HPLC/DAD CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  
HPLC/DAD Cihazı alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci 

maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2022/319041 
1-İdarenin  
a) Adresi  : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 

5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası  : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 
c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : HPLC/DAD Cihazı 1 adet 
b) Teslim yeri  : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  
c) Teslim tarihi  : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer  : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 

5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati  : 12.04.2022 Salı günü saat 14.00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve 

sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakca 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler  
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 
 a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
 b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler 
 c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.2.1.Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 
olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere 
uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki sıraya göre 
cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı altında istekli 
firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları imzalı ve kaşelenmiş 
olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli yer almalıdır. Bu cevaplar 
doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, isteklinin teklifi değerlendirme 
dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" "okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her 
maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur. 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 
50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 960001200154100006000107 
numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına vergi numarasını bildirerek) 
yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler 12.04.2022 Salı günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13-Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 3767/1-1 
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ALTYAPI, JEOTERMAL ISITMA SİSTEMİ VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ 
YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 
Heyet Başkanlığından:  

Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 
sorumluluğu altında yapılacak olan, Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi 
Bölgesi (Ağrı Diyadin TDİOSB)’ne ait 25,8 Ha. Büyüklüğündeki 1. ve 2. Etapların (Toplam Alan 
130 Hektar) Altyapı, Jeotermal Isıtma Sistemi ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim 
fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek 
suretiyle, kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

1. İdarenin Adresi : Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize 
Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreterliği, Genel Sekreterlik Binası, 
Fırat Mahallesi, Yaşar Kemal Cad. No: 269 Merkez/ 
AĞRI 

2. İhale konusu yapım işinin; 
2.1.  Niteliği, türü ve miktarı : Ağrı Diyadin TDİOSB alanına ait yol, içme suyu, 

yağmursuyu, atıksu ve atıksu paket arıtma tesisi 
inşaatlarından müteşekkil altyapı yapımı, altyapı 
tesislerini muhafaza edecek binaların yapımı, jeotermal 
ısıtma sistemi ile otomasyon sistemi, elektrik dağıtım 
şebekesi, çevre aydınlatma ve telekom şebekesi yapım 
İşi. 

2.2.  Yapılacağı yer : Ağrı Diyadin TDİOSB Alanı 
2.3.  İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

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

2.4.  İşin süresi : 15.10.2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
2.5.  Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 114.530.521,23 TL 
2.6.  Geçici Teminatı :     3.435.915,63 TL 
3. İhalenin; 
3.1. Yapılacağı yer : Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Kat 8, Üniversiteler 
Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 161 
Çankaya/ANKARA 

3.2. Tarihi ve saati : 20/04/2022 - Saat:10.00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir: 
4.1.  Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

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

4.2.  Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
4.2.1. Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.2.2.Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
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4.2.3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 
vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

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

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

Bu ihalede, benzer iş olarak kabul edilecek işler; yol, içme suyu, kanalizasyon, 
yağmursuyu, gölet, jeotermal ısıtma sistemleri ve baraj yapım işleridir. 

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

4.2.5. İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
4.3.  Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
4.3.1. Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

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

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

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

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

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
4.3.3.2.1. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem 

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

4.3.3.2.2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak 
oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 
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4.3.3.3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

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

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

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

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

sunması yeterlidir; 
4.3.4.1. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
4.3.4.2. Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı; Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi 

Müteşebbis Heyet Başkanlığı, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Genel Sekreterlik Binası, Fırat 
Mahallesi, Yaşar Kemal Cad. No: 269 Merkez/AĞRI veya Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, Kat 11, 
Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 161 Çankaya/ANKARA adreslerinde 
görülebilir veya 1.000,00 ₺ karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, Kat 11, Üniversiteler 
Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 161 Çankaya/ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

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

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

11. Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. 
   3724/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
23.03.2022 tarihli 31787 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemizin sözleşmeli personel alım ilanının 14. sırasındaki DSP04 kodlu Diğer Sağlık 
Personeli (Perfüzyon Teknikeri) unvanına ilişkin ilanımız iptal edilmiştir. 

UNVAN 
KODU 

POZİSYON 
UNVANI 

ADEDİ 
KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

CİNSİYETİ ARANAN NİTELİKLER 

DSP04 

DİĞER SAĞLIK 
PERSONELİ 

(PERFÜZYON 
TEKNİKERİ) 

1 KPSSP93 
ERKEK/ 
KADIN 

- Yükseköğretim kurumlarının Perfüzyon Teknikleri 
veya Perfüzyon önlisans programlarının birinden mezun 
olmak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış 
olmak. 
- KPSSP93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış 
olmak. 

İlan olunur. 
 3774/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 3814/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Hacı Beşirzade Vakfı. 
VAKFEDENLER : Murat ÖZDEMİR, Nergiz ÖZDEMİR, Talha ÖZDEMİR, Halit Safa 

ÖZDEMİR, Sevde ÖZDEMİR. 
VAKFIN İKAMETGÂHI : İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.02.2022 tarihli ve E:2021/547, K:2022/61 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Memleket dahilinde ve haricinde, ilmin yaygınlaştırılması, eğitim, 
bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmaların desteklenmesi ve senette belirtilen diğer amaçları 
gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 150.000 TL.- (YüzellibinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU : Murat ÖZDEMİR, Nergiz ÖZDEMİR, Talha ÖZDEMİR, Halit 

Safa ÖZDEMİR, Sevde ÖZDEMİR. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiyesinden 

arta kalan mal varlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 3737/1-1 
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Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından: 
EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU 
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    3620/1-1 
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde     
2 (iki) adet Profesör ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 4 (dört) adet Araştırma Görevlisi 2 (iki) adet Öğretim 
Görevlisi (ders verecek) olmak üzere toplam 8 (sekiz) adet öğretim elemanı alınacaktır. 

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci 
maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve 
istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA 
adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 
posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî 
Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Fakültesi Bölümü Unvanı Adedi Uzmanlık Alanı/Açıklama 

Mühendislik 

ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Biyomühendislik 

(İngilizce) 
Profesör 1 

Doçentlik unvanını Organik Kimya alanında 

almış olmak. Kimyasal ve biyolojik sensorlar 

alanında bilimsel çalışmaları bulunmak. 

İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 

Sosyal ve 

Beşerî 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 

(Türkçe) 
Profesör 1 

Doçentliğini Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik alanından almış olmak. Eğitim 

Psikolojisi ve Gelişim Psikolojisi alanında 

bilimsel yayınları ile Transaksiyonel Analiz ve 

Kimlik Süreçleri konularında çalışmaları 

bulunmak. 

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler: 
1- Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini 

gösteren ıslak imzalı dilekçe) 
(https://www.personel.gidatarim.edu.tr/form) 
2- Özgeçmişi (YÖK formatında) 
3- İlanda yer alan kadro durumuna göre uzmanlık durumlarını gösterir belgeleri 

(Doktora/Doçentlik belgesinin aslı veya onaylı sureti) 
4- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi 
5- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi 
6- Vesikalık fotoğraf (1 adet) 
7- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 
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8- İngilizce bölüm için yabancı dil puanını gösterir belge (İngilizce yeterlilik için 
ÜDS/YDS/YÖKDİL veya eş değeri en az 85 puan) 

9- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik 
Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin 
(https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) Linkinden elde edilen imzalı hali 

10- Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H 
faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma 
eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından 6 adet, (CD halinde) dosyayla birlikte 1 adet 
fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI* 

Fakültesi Bölümü Unvanı ALES Yabancı Dil 
Kadro 

Sayısı 
Özel Şartlar 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Araştırma 

Görevlisi 

70 

(Yetmiş) 

SAY 

85 

(Seksenbeş) 
1 

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bu 

alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans 

yapıyor olmak. 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Araştırma 

Görevlisi 

70 

(Yetmiş) 

SAY 

85 

(Seksenbeş) 
1 

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği veya Elektronik 

ve Haberleşme Mühendisliği lisans 

mezunu olmak. Bu alanlardan birinde 

Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

Sosyal ve 

Beşerî 

Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

(İngilizce) 

Araştırma 

Görevlisi 

70 

(Yetmiş) 

EA 

85 

(Seksenbeş) 
1 

Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme 

Enformatiği, Endüstri Mühendisliği, 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Uluslararası 

Ticaret ve İşletmecilik, İşletme veya 

İşletme Mühendisliği lisans mezunu 

olmak. İşletme, Endüstri Mühendisliği 

veya Yönetim Bilişim Sistemleri 

alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor 

olmak. 

Uluslararası 

Ticaret ve 

İşletmecilik 

(İngilizce) 

Araştırma 

Görevlisi 

70 

(Yetmiş) 

EA 

85 

(Seksenbeş) 
1 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 

veya İşletme lisans mezunu olmak ve 

bu alanlardan birinde Tezli Yüksek 

Lisans yapıyor olmak. 

Rektörlük 

Temel Bilimler ve 

Ortak Dersler 

Koordinatörlüğü 

Öğretim 

Görevlisi 

(Türkçe) 

70 

(Yetmiş) 

SÖZEL 

50 

(Elli) 
1 

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu 

olmak. Türkçe Öğretmenliği Sertifikası 

bulunmak. Tezli Yüksek Lisans 

derecesine sahip olmak. Türk Dili ve 

Edebiyatı alanında en az 10 yıl 

tecrübeli olmak. 
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Rektörlük 
Yabancı Diller 

Bölümü 

Öğretim 

Görevlisi 

(İngilizce) 

70 

(Yetmiş) 

SÖZEL 

90 

(Doksan) 
1 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili 

Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya 

İngilizce Çeviri Bilim/Mütercim 

Tercümanlık lisans mezunu olmak. 

Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip 

olmak. 

*Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Sürecini Gösteren Takvim ilanın Resmî 
Gazete’de yayım tarihine göre üniversitemiz web sitesinde (www.gidatarim.edu.tr) bu ilanın 
altında ayrıca duyurulacaktır. 

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi adaylarından istenen belgeler: 
1- Başvuru dilekçesi (hangi birim için olduğunu belirten açık iletişim adresleri yazılı, 

ıslak imzalı) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form) 
2- Özgeçmişi 
3- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi 
4- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 
5- Vesikalık fotoğraf (1 adet) 
6- Lisans mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya 

da e-Devlet üzerinden alınan belge 
7- Lisans mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da e-Devlet 

üzerinden alınan belge, 
8- Araştırma Görevlisi adaylarının Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini 

gösterir öğrenci belgesi (ilgili Enstitü veya e-Devlet üzerinden alınabilir) 
9- Araştırma Görevlisi adayları 01.01.2022 tarihinde 35 yaşından büyük olmamak 

kaydıyla başvuru yapabilir. 
10- Öğretim Görevlisi adaylarının Tezli Yüksek Lisans mezuniyet durumunu gösterir 

belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan belge 
11- Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 

denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti 
12- ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış) 
13- Yabancı Dil belgesi (İngilizce dilinde son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya 

eşdeğeri) 
14- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf) 
15- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik 

Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin 
(https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali. 

Hazırlanarak dosya halinde elden veya posta (kargo) ile teslim edilmesi gerekir, son 
başvuru tarihi Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

İletişim: E-Posta: personel@gidatarim.edu.tr Telefon: (0332) 223 5423- 223 5374 
Yukarıdaki ilana www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
    3832/1-1 
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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere Sürekli İşçi alımı yapılacaktır. 
Talebimiz Türkiye İş Kurumu iş ilanlarında 04.04.2022 tarihinde yayımlanacaktır. 

İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) 
üzerinden 04.04.2022 - 08.04.2022 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. İşe alım 
sürecinde gerekli bilgilendirmeler Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) 
kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır. 

MESLEK 

KODU 

İKAMET 

YERİ 

ÖĞRENİM 

DURUMU 

YAŞ 

ARALIĞI 

KİŞİ 

SAYISI 
YÖNTEM 

Isıtma ve Sıhhi 

Tesisatçı 
Sakarya Ön Lisans 18 - 30 1 

KURA VE 

SÖZLÜ SINAV 

BAŞVURU ŞARTLARI  
ARANILAN GENEL ŞARTLAR 
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

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

2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

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

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. 
5. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak. 
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

alıyor olmamak. 
7. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini 

devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile 
belgelendirmek. 

8. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her 
aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca 
görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

9. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 
Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi 
uygulanacaktır. 

10. Sınava Müracaat edebilmek için Sakarya İlinde ikamet ediyor olmak. 
11. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. 
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12. Gaz yakıcı cihazlar eğitimi almış olmak. (Söz konusu personelin ısıtma tesisatlarının 
bakımı ve onarım işlemlerinde faydalı olabilmesi amacı ile ilgili niteliklere sahip olması talep 
edilmektedir.) 

13. B Sınıfı ehliyet sahibi olmak. (Üniversitemiz bünyesinde yer alan kampüs alanı 
dışında şehir merkezi ve ilçelerdeki fakülte ve meslek yüksekokullarına ait binalardaki arızalara 
müdahale edebilmek için ulaşım amacı ile asgari araç kullanabilme ehliyetine sahip olması talep 
edilmiştir.) 

14. SRC-4 belgesine sahip olmak. (Üniversitemiz bünyesinde yer alan kampüs alanı 
dışında şehir merkezi ve ilçelerdeki fakülte ve meslek yüksekokullarına ait binalardaki arızalara 
müdahale esnasında bazı ünite, makine ve teçhizatın nakliyatı ve taşıma işlerinin yapılabilmesi 
için taşımacılık ehliyetine sahip olması talep edilmiştir.) 

15. Sıhhi tesisatçı olarak alanında en az beş yıl deneyimli olmak ve SGK hizmet dökümü 
ile belgelemek. 

ARANAN NİTELİKLER - Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 
Mesai saatleri içerisinde her türlü klima montaj-bakım-tamir, her türlü kazan montaj-

bakım-tamir, iklimlendirme(ısıtma-soğutma) otomasyon işlemleri, chiller montaj-bakım-tamir, ve 
sıhhi tesisat temizsu-pissu hat döşeme işleri montaj test ve bakım işleri yapılacaktır. Meslek 
yüksekokullarının İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Yapı 
Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi, Sıhhi 
Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Sıhhi Tesisat Kalorifercilik-Isıtma, Doğalgaz ve Isıtma, 
Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve 
Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme - Soğutma, Doğalgaz ve Tesisatı 
Teknolojisi, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi bölümlerinden mezun olma şartı 
aranmaktadır. Bu konularda deneyimli personel tercih edilecektir. 

ÇALIŞMA YERİ 
Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 
KURA İŞLEMLERİ 
1- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru 

sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı 
kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi 
sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Kura çekilişi 
ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle gerçekleştirilecektir. 

Kura İşlemleri noter huzurunda 14.04.2022 tarihinde saat 10.00 da Sakarya Üniversitesi 
Rektörlük Binasında bulunan İletişim Koordinatörlüğü sunum salonunda yapılacaktır. Yapılan 
kura çekimi https://www.youtube.com/user/HaberSau adresinden canlı olarak yayınlanacaktır. 
COVİD-19 tedbirleri kapsamında adaylar kura çekilişine kabul edilmeyecektir. 

2- Kura sonucu belirlenen adaylar, Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında 
(http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde kurayı takip eden üç iş günü içerisinde 
yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır. 

 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2022 – Sayı : 31799 

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 
1- Belirlenen sayının 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü 

sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, 
tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında 
(http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

2- Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve 
belge teslim tarihi Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro 
ilanları bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır. 

3- Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik 
belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır. 

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ 
1- Sözlü/uygulamalı sınav, adayların işgal edecekleri meslek pozisyonlarında ifa 

edecekleri görevlerle ilgili konular ve eğitim düzeylerine uygun şekilde genel kültür alanından 
yapılacaktır. 

2- Yapılan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Sakarya 
Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde 
yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır. 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 iş günü içerisinde sınav 

kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde 
değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile 
bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, telefonu, adresi ve imzası olmayan dilekçeler, faks 
ile yapılan itirazlar ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 
1- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Sakarya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

Sürekli İşçi Şube Müdürlüğü tarafından istenilecek belgeler ile web sayfasında duyurulacak 
tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

2- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. 

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. 
Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

    3777/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


