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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Fırat Üniversitesinden:
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ÇEVRE VE YEŞİL KALKINMA
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesi İklim Değişikliği, Çevre ve
Yeşil Kalkınma 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; Fırat Üniversitesi İklim Değişikliği, Çevre ve Yeşil
Kalkınma 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.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 80. Sayfadadır.

Sayfa : 2

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

b) Merkez: Fırat Üniversitesi İklim Değişikliği, Çevre ve Yeşil Kalkınma Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Fırat Üniversitesini,
e)Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında iklim değişikliği, çevre ve yeşil kalkınma konusunda teorik ve uygulamalı multidisipliner bir anlayış ile araştırma ve incelemeler yapmak.
b) Yurt içinde ve yurt dışında iklim değişikliği, çevre ve yeşil kalkınma konusunda yapılan etkinliklere katılmak, Üniversite bünyesinde faaliyet ve etkinlikler düzenlemek.
c) Merkezin teorik ve uygulamalı tüm faaliyetlerinde multidisipliner bir anlayışı benimseyerek iklim değişikliği, çevre sorunları ve yeşil kalkınma konusuna yönelik sorunları belirlemek, belirlenen sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile ortak proje çalışmaları yürütmek.
ç) Sürdürülebilir kalkınma anlayışından yola çıkarak oluşan çevre dostu kalkınma süreci
olarak tanımlanan yeşil kalkınma süreci hakkında toplumda farkındalığın oluşturulmasına katkı
sağlamak, konu üzerine yerel aktörlerin de içerisinde olduğu çalıştaylar, konferanslar, bilinçlendirme toplantıları düzenlemek, faaliyetler düzenlenirken bütünleyici bir anlayış ile tüm yerel
aktörleri dahil etmek.
d) İklim değişikliği, çevre ve yeşil kalkınma konusunda Merkez bünyesinde tematik
alan komiteleri oluşturmak, bu bağlamda ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte bilgi ağı oluşturulmasına katkı sağlamak.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının
da içerisinde olduğu faaliyetlerde iş birliği yapılarak çalıştay, kongre, sempozyum, panel, atölye
çalışmaları, hizmet içi eğitim seminerleri ve kurslar düzenlemek.
f) Yeşil kalkınma anlayışı ile geleceğin gözdesi olacak sektör paydaşları ile konunun
öneminin daha iyi anlaşılmasına yönelik kurum ziyaretleri gerçekleştirmek suretiyle kurumlar
ile Üniversite arasındaki işbirliği ağını geliştirmek.
g) Merkezin faaliyetlerinin sürdürülebilir kılınması için Merkez çalışmalarının ulusal
ve yerel basın yayın kuruluşlarında aktif olarak paylaşımını sağlamak.
ğ) Ulusal ve uluslararası kaynaklar tarafından finanse edilen projelere başvuru yapmak,
yerel aktörlerle ortak projeler yürütmek.
h) Merkez bünyesinde Üniversite içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren Merkezin
amaçlarına uygun öğrenci toplulukları ile ortak faaliyetler düzenleyerek öğrencilerin de içerisinde olduğu farkındalık çalışmaları yürütmek.
ı) Disiplinler arası ve multidisipliner bir yaklaşımla yeni bilgiler üretilmesine katkı sağlamak.

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 3

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmesini yapmak, üretilen bilgileri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınları
ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, verileri güncelleştirmek ve benzeri amaçlar için kullanıma
açmak.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak, arşiv, kütüphane ve bu doğrultuda
veri tabanı oluşturmak.
c) Üniversite birimlerinin bulunduğu yerleşim yerlerinin sorunlarıyla ilgili araştırmalar
yapmak.
ç) Çevre illerle bölgenin iklim değişikliği, çevre ve yeşil kalkınma perspektifinde ortak
sorunlarına yönelik araştırmalar yapmak, proje ve araştırmalara dahil olmak.
d) Konuyla ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde ortak bölgesel
gelişme ve kalkınma programları yürütmek.
e) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği
imkanlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, araştırma sonuçlarını kamu
ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sunmak, Merkez amaçları doğrultusunda yerel ve bölgesel düzeylerde kalkınma programları ve projeleri üretmek.
f) Merkezin çalışma konuları ile ilgilenen bilim adamlarıyla işbirliğini sağlamak ve değişim programları uygulamak.
g) Kalkınma programları ve projeleri hazırlayarak, bu programların ve projelerin uygulanması sırasında gerekli olduğu hallerde diğer kurum ve araştırma merkezleriyle işbirliği
yapmak.
ğ) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konferans, seminer ve
benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, sosyal medya hesabı oluşturarak farkındalık çalışmalarını yaygınlaştırmak.
h) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde merkez amaçları doğrultusunda, ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici
eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.
ı) Merkez amaçlarına yönelik konuları önceleyen lisansüstü programlar açılmasını organize etmek.
i) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
j) Merkez konusu kapsamında olan Üniversite öğrenci topluluğu ile ortak çalışmalar
yaparak farkındalık oluşturmak.
k) Lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile araştırma projeleri yürütmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8- (1) Müdür; ekonomik, sosyal, teknolojik ve ekolojik konularda araştırma
ve uygulama deneyimi olan Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür
gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.
(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi en fazla üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere
Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekalet
eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.
(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve diğer çalışma gruplarını toplantıya çağırmak,
gündemlerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
b) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.
c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir
önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.
ç) Her yıl sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre
rapor vermek.
d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit
etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezi temsil etmek.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte yedi kişiden oluşur. Diğer altı üye
ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları ile konuyla ilgili
tecrübesi olan kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.
b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
c) Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak.
ç) Senatoda görüşülerek kabul edilecek Merkezle ilgili esasları hazırlamak.
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d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği
esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek.
e) Yıllık çalışma programını ve bütçeyi incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin görüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Rektörlüğe
zamanında iletilmesini sağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10- (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde
ilgili tüm alanlarda kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından
belirlenen temsilciler, ekonomik, sosyal, teknolojik ve ekolojik gelişmeler alanında çalışma
amacı ve faaliyetleri olan sivil toplum kuruluşlarınca önerilen birer üye olmak üzere Yönetim
Kurulunun teklifi üzerine veya doğrudan Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilecek en
fazla yirmi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına
uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Program grupları
MADDE 11- (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla
gelişme ve kalkınma program grupları oluşturulabilir. Program gruplarının kurulması, çalışma
usul ve esasları, program grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim
Kurulunca belirlenir. Program grupları program süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim
Kuruluna program ve projeleri hakkında durum raporu sunar. Program gruplarının durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum raporlarına göre program ve/veya projeler süresi
sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir.
(2) Program grupları konusuna uygun yeterli sayıda uzman veya tecrübeli kişilerden
oluşturulur. Program gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlar ile
sivil toplum kuruluşlarından konuyla ilgili uzman veya tecrübeli kişiler görevlendirilebilir.
Program yöneticisi aynı zamanda o programda yürütülecek projelerin sorumlusudur. Program
için görev dağılımı program yöneticisi tarafından yapılır. Programla ilgili ortaya çıkan her türlü
problem program yöneticisi tarafından giderilir. Program yöneticisi tarafından giderilmeyen
problemler, Müdür tarafından çözümlenir, gerekli görülürse Yönetim Kurulunda gündeme alınır
ve karara bağlanır.
Personel ihtiyacı
MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
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Demirbaşlar
MADDE 13- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve
diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16- (1) 7/12/1993 tarihli ve 21781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat
Üniversitesi Keban Yöresi Çevre Kirliliği Araştırma Merkezi (FÜKÇAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Fırat Üniversitesinden:
FIRAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fırat Üniversitesinde yürütülen yabancı dil
öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Fırat Üniversitesinde yürütülen zorunlu/isteğe bağlı
yabancı dil hazırlık programları ile Fırat Üniversitesinin bölümlerinde okutulan zorunlu temel
yabancı dil derslerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hazırlık sınıfı: Yabancı dil hazırlık sınıfını,
b) Muafiyet sınavı: Fırat Üniversitesinin yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan bölümlerindeki öğrencilerin girebildiği yabancı dil sınavını,
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c) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Fırat Üniversitesini,
e) YDB: YDYO Yabancı Diller Bölümünü,
f) YDB Akademik Kurulu: YDYO Yabancı Diller Bölümü Akademik Kurulunu,
g) YDYO: Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ğ) Zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(ı) bendi kapsamında fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında okutulması
zorunlu olan temel yabancı dil derslerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programlarıyla İlgili Genel Esaslar
Yabancı dil hazırlık programının amacı
MADDE 5- (1) Zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programının amacı; öğrencilere, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (The Common European Framework of Reference)
kapsamında en az B1 seviyesine uygun olarak diyalog, sözlü anlatım, yazılı anlatım, okuma
ve dinleme becerilerini kazandırmaktır.
Yabancı dil hazırlık programının süresi
MADDE 6- (1) Yabancı dil hazırlık programının süresiyle ilgili esaslar şunlardır:
a) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi, güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki yarıyıldan oluşacak şekilde yıllık olarak düzenlenir ve YDYO tarafından yürütülür.
b) Yabancı dil hazırlık programında, her bir dönem YDYO Yönetim Kurulunun onayı
ile kendi içinde kur ya da modüller halinde düzenlenebilir.
c) Zorunlu yabancı dil hazırlık programının akademik takvimi yıllık olarak düzenlenir.
Akademik takvim, YDYO Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
Devam zorunluluğu
MADDE 7- (1) Hazırlık programında okuyan öğrenciler, bir akademik yıl boyunca
derslerin %80’ine devam etmek zorundadır.
YDB Akademik Kurulu
MADDE 8- (1) YDB Akademik Kurulu; YDYO Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları, Yabancı Diller Bölüm Başkanı ve tam zamanlı öğretim elemanları arasından seçilen
üyelerle birlikte en az 5, en çok 7 üyeden oluşur. Kurul, hazırlık programı ve Üniversitedeki
zorunlu yabancı derslerinin öğretim faaliyetlerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve uygulanması
ile ilgili kararlar alır. Bu kararlar YDYO Yönetim Kurulu onayına sunulur.
Sınavlar
MADDE 9- (1) Hazırlık programında yapılacak sınav türleri, tarihleri, içerikleri, ağırlık
yüzdeleri ve sayıları her öğretim yılı başında YDB Akademik Kurulu tarafından belirlenir ve
ilan edilir.
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Yeterlik sınavları (YDYS)
MADDE 10- (1) Yeterlik sınavları (YDYS); hazırlık programı öğrencilerinin yabancı
dil yeterliklerini tespit etmek amacıyla her öğretim yılı başında YDYO tarafından yapılan yeterlik sınavı ve yıl sonunda yapılan genel sınavlardır. Öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavı, bir önceki yıl öğrenim gören hazırlık öğrencileri için bütünleme sınavı yerine geçer. Güz
yarıyılı sonunda YDYS’nin yapılması Senato onayına bağlıdır. YDYS, bir veya birkaç aşamadan oluşabilir.
Ara sınavlar
MADDE 11- (1) Ara sınavların hangi dil becerilerini ölçeceği ve ağırlıkları öğretim
yılı başında YDB Akademik Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.
Küçük sınavlar
MADDE 12- (1) Öğrencilerin öğrendiklerini kısa aralıklarla ölçmek ve eksiklerini tespit
etmek için önceden duyurulmaksızın ders saatlerinde küçük sınavlar yapılabilir. Dönem içerisinde kaç adet küçük sınav yapılacağı öğretim yılı başında duyurulur.
Mazeret sınavı
MADDE 13- (1) YDYO Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrencilere, katılamadıkları sınavlar için her yarıyılda bir mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavı
hakkı YDYS’leri, küçük sınavları ve mazeret sınavlarını kapsamaz. Mazeret sınavının tarihi
YDB Akademik Kurulu tarafından belirlenir ve önceden duyurulur.
(2) Mazeretlerle ilgili başvurular, gerekli belgelerle birlikte mazeretin bitim tarihini takip eden 5 iş günü içinde YDYO Müdürlüğüne yapılır. Bu sürenin geçmesinden sonra yapılan
müracaatlar işleme konulmaz.
Yıl içi notunun belirlenmesi
MADDE 14- (1) Yıl içi notu, öğrencilerin ara sınav ve küçük sınavlardan aldıkları notların ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanır. Bu ağırlıklar her öğretim yılı başında YDB Akademik Kurulu tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulur.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 15- (1) Sınav sonuçlarına itiraz 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili
hükümlerine göre yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programıyla İlgili Esaslar
Yeterlik
MADDE 16- (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanan ön lisans, lisans ve
lisansüstü programlarına yeni kayıt yapan öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, öğretim yılı başında yapılan YDYS ile belirlenir. Zorunlu hazırlık programı için YDYS’de başarı notu 100
üzerinden en az 70’tir.
(2) Aşağıdaki öğrenciler YDYS’den ve zorunlu hazırlık programından muaf tutulur:
a) Son üç yıl içerisinde bir yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık programında
okuyup başarılı olanlar.
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b) Son üç yıl içerisinde, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.
(3) Son iki yıl içinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı
dil sınavlarından en az 85 puan alan öğrenciler ile eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen uluslararası yabancı dil puanına sahip olanlar.
(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık programından muaf olabilmek için gerekli belgelerin
akademik takvimde belirtilen YDYS tarihinden önce YDYO’ya teslim edilmesi gerekir.
Başarı durumu
MADDE 17- (1) Zorunlu yabancı dil hazırlığı bulunan ön lisans, lisans, lisansüstü programlarına yeni kayıt yapan ve 16 ncı maddede belirtilen yeterlik şartlarını sağlamayan öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık programına alınırlar.
(2) Zorunlu hazırlık programına devam şartını yerine getiren öğrenciler yıl sonunda genel sınava alınırlar.
(3) Hazırlık not ortalaması 70 ve üzerinde olan öğrenciler başarılı sayılır. Hazırlık not
ortalaması, %40-60 etki oranları ile çarpılan yıl içi ve genel sınav notlarının toplamından elde
edilir. Bu etki oranları gerektiğinde her öğretim yılı başında YDB tarafından belirlenir ve ilan
edilir.
(4) Başarısız öğrenciler zorunlu hazırlık programını tekrar eder.
(5) Hazırlık programının ilk yılında devam şartını yerine getirmiş, ancak başarısız olmuş
öğrenciler derslere izleyen yılda devam etmek zorunda değildir. Bu öğrenciler yapılacak olan
yeterlik sınavlarına girebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programıyla İlgili Esaslar
İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt
MADDE 18- (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık programına tabi olmayan
bir ön lisans, lisans ve lisansüstü programına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden isteğe bağlı
yabancı dil hazırlık programına devam etmek isteyenler, akademik takvimde ilan edilen başvuru
tarihlerinde dilekçe ile YDYO’ya başvurur.
(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi için kontenjanlar her öğretim yılı başında
YDYO tarafından tespit edilir. Kontenjandan daha fazla başvuru olması halinde adaylara yazılı
sınav uygulanır ve adaylar puan sırasına göre programa yerleştirilir.
(3) İsteğe bağlı hazırlık programına kayıt yaptırmış öğrenciler akademik takvimde belirtilen “Ders Ekle/Sil” tarihinden sonra tercihlerini değiştiremezler.
(4) İsteğe bağlı hazırlık programında geçirilen süre öğrencilerin kayıtlı oldukları programın süresinden sayılmaz.
Başarı durumu
MADDE 19- (1) İsteğe bağlı hazırlık programında devam şartını yerine getiren öğrenciler, yıl sonu yeterlik sınavına alınır. Bu öğrencilerin başarı durumu 17 nci maddede belirtildiği
gibi hesaplanır.
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(2) İsteğe bağlı hazırlık programı öğrencileri, başarı durumuna bakılmaksızın izleyen
yılda bölüm müfredatına tabi olarak öğrenimlerine devam ederler. Hazırlık programından başarılı olan öğrenciler müfredattaki zorunlu temel İngilizce derslerinden muaf olabilirler. Bu
durumda muafiyet notu olarak hazırlık programındaki başarı notu işlenir.
(3) İsteğe bağlı hazırlık programında devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler
hazırlık programını tekrar edemezler.
(4) İsteğe bağlı hazırlık programında devam şartını yerine getiren, ancak başarısız olan
öğrencilere hazırlık öğrenimini takip eden yılda sene başında yapılan YDYS’ye girme hakkı
verilir. Sınavdan en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Temel Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet
Muafiyet sınavı
MADDE 20- (1) Muafiyet sınavı, YDYO tarafından yılda bir kez olmak üzere Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık programına tabi olmayan öğrenciler için her öğretim yılı
başında yapılır.
(2) Çift ana dal, yan dal başvurularının değerlendirilmesi veya ek kontenjan yerleştirmeleri gibi durumlarda YDYO Yönetim Kurulu kararı ile ayrıca muafiyet sınavı açılabilir.
(3) Muafiyet sınavına girerek 100 tam puan üzerinden 70-84 arası not alanlar birinci
sınıf, 85 ve üstünde not alanlar birinci ve ikinci sınıf zorunlu temel yabancı dil derslerinden
muaf olurlar. Muafiyet sınavından alınan not, ilgili derslerin başarı notu olarak işlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan eğitim imkânı
MADDE 21- (1) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık programlarında hem yüz yüze öğretim
hem de uzaktan öğretim yapılabilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli ve
29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Senato kararları
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23- (1) 30/9/2015 tarihli ve 29488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat
Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİNİ-SERAMİK TEKNOLOJİSİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini-Seramik Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini-Seramik Teknolojisi Araştırma ve Uygulama 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.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini-Seramik Teknolojisi Araştırma ve
Uygulama Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Çini ve seramik tarihi, kültürü ve sanatı konularında akademik ve bilimsel çalışmalar
yapmak.
b) Çini ve seramik sektörüne yönelik araştırma ile geliştirme çalışmaları yapmak, sektörün ihtiyaç duyduğu analizleri gerçekleştirmek.
c) Çini ve seramik üretim süreçleri konusunda danışmanlık hizmeti vermek, süreç iyileştirmeye yönelik uygulamaları araştırmak ve geliştirmek.
ç) Çini ve seramik kültürünü ve sanatını yeni nesillere aktarmak.

Sayfa : 12

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yeni ve özgün çini ve seramik tasarımları yapmak, çini veya seramik içeren diğer
alanlarda tasarımlar üretmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmalara bilimsel ve akademik destek sağlamak.
b) Üniversite öğrencilerinin çini ve seramik konularındaki çalışmalarına destek vermek
amacıyla, öğrencilerin bu alanda faaliyet yapan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile
iletişim kurmalarını sağlamak.
c) Çini ve seramik konularında nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifika programları açmak, staj ve uygulamalı eğitim çalışmaları yapmak,
konferans, kurs, seminer, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek.
ç) Çalışma konularına yönelik rapor, süreli ve süresiz bülten, proje, kitap, makale, dergi
ve benzeri yayım faaliyetleri yapmak.
d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında çini ve seramik alanına giren konularda çalışmalar yapan bilim insanı ve öncü sanatçılara, hizmet ve teşvik ödülleri vermek.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu ve özel kuruluşlarla ortak ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya projelere danışmanlık hizmeti vermek.
f) Çini ve seramik kültürü ve sanatının yeni nesillere aktarılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapmak ve bu tür çalışmaları teşvik etmek.
g) Merkezin amaçları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8- (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz
altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.
(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden
Rektöre karşı sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi, amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmek.
b) Müdür yardımcılarının görevlendirilmesi için Rektöre öneride bulunmak.
c) Merkez birimlerinin oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.
ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
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d) Merkez bünyesinde araştırma ve proje çalışma grupları kurmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
e) Çini ve seramik araştırmaları sonucu üretilebilecek ürünleri belirleyerek üretim için
gereken tedbirleri almak.
f) Merkezce desteklenen araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini ve işleyişini izlemek
ve denetlemek.
g) Her yıl sonunda; geçmiş yılın faaliyet raporunu, gelecek yıl için kısa, orta ve uzun
vadeli çalışma planlarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
ğ) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve en uygun şekilde kullanılması amacıyla girişimlerde bulunmak.
h) Yönetim Kurulunca hazırlanan Merkez bütçe taslağını Rektöre sunmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10- (1) Müdürün önerisi üzerine; Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim
elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdürün
görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer.
Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11- (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Müdürün verdiği görevleri yapmak.
b) Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak ve sekretaryasını yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 12- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim
elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. 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.
(3) Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılamayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
(4) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma düzenini planlamak.
b) Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak.
c) Merkezin yıllık bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak.
ç) Merkezde veya Merkez aracılığıyla Üniversitenin diğer merkez ve laboratuvarlarında
yapılacak test, analiz ve benzeri maddi konulara ilişkin hizmet alımlarının yöntem ve fiyatlandırmasını belirleyip Rektöre sunmak.
d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini
belirlemek ve süreçleri izlemek.
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e) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme
sonuçlarını rapor halinde Rektörün onayına sunmak.
f) Merkez tarafından verilecek eğitim programlarının hazırlıkları için komisyon önermek ve bu eğitim programının işleyişinden sorumlu olmak.
g) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 14- (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite içinden
ve dışından, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan ve/veya bu çalışmaları
destekleyen sivil toplum örgütleri, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör
temsilcileri veya kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla 7 üyeden oluşur.
(2) Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kere toplanır. Danışma Kurulu Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin
görüş ve önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15- (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Yönetim Kurulunun önerisi üzerine; Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 17- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19- (1) 17/7/1999 tarihli ve 23758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Çini-Seramik Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden:

4986

—— • ——
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden:

4977

—— • ——
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5098
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İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinden:

4983

—— • ——
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinden:

5220

—— • ——
Ankara 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5266
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Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

5127

Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

5128

Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5129
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Antalya 31. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

5151

Finike Asliye Ceza Mahkemesinden:

5177

—— • ——
Finike Asliye Ceza Mahkemesinden:

5178
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
30 ADET 4X4 DİZEL ÇİFT KABİNLİ PİCK-UP TİPİ UMKE ARACI
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacını
karşılamak amacıyla, 30 adet 4x4 dizel çift kabinli Pick-Up Tipi UMKE Aracının, kuruluşça
hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar
listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE
BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların,
şartname bedelini (140.-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 şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3. İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim
bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır.
4. Teklifler, 02.06.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’ de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6. Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.
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 Kanunu’nun 3. maddesi (g) bendi gereğince
istisna kapsamındadır.
TALEP TAKİP NO: *BSM18YCTC3*
İHALE KAYIT NUMARASI: 2022 / 444566
OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI:
-T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07
-T.C. Vakıflar Bankası Atatürk Bulv. Ankara Şb.
: TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26
-T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şb.
: TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11
-T.C. Ziraat Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şb. : TR95 0020 9000 0002 8199 0000 01
-T.C. Vakıf Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şb. : TR61 0021 0000 0000 2729 7000 02
5229/1-1
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PİST AYDINLATMA KABLOSU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ):
Pist Aydınlatma Kablosu Alımı İşi DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. maddesine Göre Açık
İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İhale Dosya Numarası

: 2022/08

1- İdarenin
a) Adresi

: Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 32
06560 -Yenimahalle / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 204 27 77 - 0 312 204 27 78 / 0 312 212 81 58
c) İhale Dokümanının
Görülebileceği Adres

: DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın
Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube
Müdürlüğü Z-133 nolu oda

2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Mal alımı
- 8 AWG 5 KV. Neopren Primer Pist Kablosu - 150.000 mt.
(38.000 mt. mavi, 37.000 mt. kırmızı, 32.000 mt. siyah,
31.000 mt. yeşil ve 12.000 mt. sarı)

b) Teslim Yeri

: Adnan Menderes Havalimanı Satın Alma ve İkmal
Müdürlüğü Deposu -İZMİR

c) Teslim Tarihi

: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 120
(yüzyirmi) takvim günüdür.

3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 32

06560-

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve
İkmal Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati

: 25/05/2022 Çarşamba Günü, Saat 11:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.1.2. 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,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
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4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul
işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere
ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması
zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’undan dan az olmamak üzere, ihale
konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teklif
edilen ürün miktarından az olmamak üzere üretim kapasite raporu veya teknolojik ürün deneyim
belgesi sunulabilecektir.
- İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını
belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
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.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim
belgesi,
4.3.2. İstekliler teklif edecekleri malzemelerde TSE ve/veya ulusal/uluslararası akredite
laboratuvar/kuruluş tarafından onaylanmış, teçhizatın şartnamede belirtilen teknik özelliklere
(FAA / IEC vb.) haiz olduğunu belirten uygunluk/standart belgesini ibraz edecektir.
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4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
5 KV üzeri Neopren izoleli kablo satışı ve/veya üretimi yapmış olmak benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da
birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini
gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.
- Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin
belirlenmesinde, 34.2.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin 62 inci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.
6- Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı
teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara
ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 TL (İkiyüzelli Türk lirası)
karşılığı aynı adresten istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi
numarası vb. bilgileri ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube
Müdürlüğü Zemin Kat Z-133 no.lu odadan satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde
bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z133 no.lu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini mal kalem/ kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi
olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya
tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.
5214/1-1

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 23

MEKANİZE SİSTEM KEÇE TAKIMI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
MEKANİZE SİSTEM KEÇE TAKIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun
3. maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet
Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İdarenin
a) Adı
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı
b) Adresi
: Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak
No: 2 67090 ZONGULDAK
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 88 - 0372 259 19 00
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve
Satın Alınabileceği Yer
: 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.)
68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi
Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125
ZONGULDAK
e) Elektronik Posta Adresi
: zekai.kayik@taskomuru.gov.tr
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin
a) Dosya No
: 2222054
b) İKN
: 2022 / 449712
c) Niteliği, Türü, Miktarı
: Mal alımı-Mekanize sistem keçe takımı - 23 kalem
ç) Teslim Yeri /
İşin Yapılacağı Yer
: TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği
Ambarı/Zonguldak
d) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin
imzalandığının
idare
tarafından
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden
itibaren teslim süreleri başlayacaktır.
e) Teslim Tarihi/İşin Süresi
: İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
b) Tarih ve Saati
: 06/06/2022 Pazartesi günü saat: 15:00
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil
tasdiknamesi
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge,
4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken
Kriterler
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 25

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli istekliye
% 15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla grup malzemeler için toplamda en düşük, diğer
malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı isteklilerin
tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına göre yabancı
isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb.) yaklaşık
olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez
Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. Değişik
döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kura göre
eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır
8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden
ulaşılabilir.
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye (ihalenin tamamında % 15
(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini
sunması zorunludur.
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
17- Diğer hususlar:
İlan olunur.
5174/1-1
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KİREÇ TAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2022 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 10.000 ton Kireç Taşı
Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık
İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2022/438882

1- İdarenin
a) Adresi

: Taşköprü Yolu 18. km Bük Köyü Mevkii / KASTAMONU

b) Telefon No

: 0 366 242 73 11

c) Faks No

: 0 366 242 73 33

2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ± % 20 toleranslı 10.000 ton kireç taşı satın alınacaktır.
b) Teslim Yeri

: Kastamonu Şeker Fabrikası Stok Sahasına istifli olarak.

c) İşin Süresi

: Kireç taşı Fabrikamıza 15 Ağustos 2022 - 31 Ekim 2022
tarihleri arasında teslim edilecek olup, teslim tarihleri ihale
dokümanında belirtilmiştir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 20.05.2022 Saat 11:00

4- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Taşköprü Yolu 18. km
Bük Köyü Mevkii / KASTAMONU) adresinde görülebilir ve 200,00 TL. (Y.İkiyüztürklirası)
bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunludur.
5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
8- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
9- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
5238/1-1
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“KONUT ALANI”NIN PROJELENDİRİLMESİ, ÜRETİLEN PROJEYE UYGUN
OLARAK İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Çanakkale Belediye Başkanlığından:
Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz Güzelyalı Köyü, 258 ada, 1 nolu
parselinde kayıtlı 2.009,98 m2 miktarındaki arsanın üzerinde mevcut imar durumuna uygun olarak
“Konut Alanı”nın projelendirilmesi, üretilen projeye uygun olarak “Konut Alanı” inşaatının
yapılması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale
edilecektir.
Madde 2- İhale 25/05/2022, Çarşamba günü Saat 14:00’da Çanakkale Belediyesi Meclis
Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Madde 3- İhaleye konu İşin Tahmini bedeli 2.291.362,00 TL (İki milyon iki yüz doksan
bir bin, üç yüz atmış iki Türk Lirası)’dır. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin % 3’ü olan
68.740,86.-TL. (Atmış sekiz bin yedi yüz kırk bin Türk Lirası Seksen Altı Kuruş)'dır. İhale dosya
bedeli 7.000,00.-TL. (Yedi bin Türk Lirası)’dır.
Madde 4- İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını 25/05/2022
İhale günü en geç saat 12.00'ye kadar Belediyemize Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak
teslimat ile birlikte Vakıfbank Ç.Kale Truva Şubesi'ne yatırmaları veya Milli Bankalardan
birinden bu bedel kadar teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır.
Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.
Madde 5- İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri
içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görebilirler.
Madde 6- İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde
aşağıdaki şartlar aranır.
Madde 7- İHALE TEKLİF ŞARTLARI:
Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Güzelyalı Köyü, 258 Ada, 1 Parselde kayıtlı 2.009,98
m2 alana sahip arsanın üzerinde, Şartname ekindeki imar durumuna uygun olarak 2 kat olmak
üzere toplam inşaat alanı 602,99 m2 üzerinden teklif verilebilir. Kat adedi ve m2 inşaat alanı en
fazla olarak belirtilmiş olup daha az katlı ve daha düşük m2 inşaat alanına göre de teklif
düzenlenebilir. İstekli aşağıdaki şartları kapsayan teklif verebilecektir.
a) Mülkiyeti Belediyeye ait parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam,
2 kat, taks: 0,15, kaks: 0,30 yapılanma koşuluna sahip alanda, “Konut Alanı”, fonksiyonuna sahip
olup, bu şartlara uygun yapı yapılacaktır.
b) Avan Proje:
Yapılacak olan yapının avan projesi de kullanım fonksiyonları belirtilerek, ihaleye esas
teklif dosyasında bulunacaktır. Binanın yapılanma koşullarındaki imar hatları ve yüksekliği en
fazla olup bunları geçmemek üzere teklif verilecektir. Kat yüksekliği ve toplam inşaat alanı m2’si
bu koşulların altında da olabilir. Bu durumda binanın fonksiyonelliği, kullanım özellikler, estetik
görünümü ve çevresine uyumu gibi faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.
Taşınmaza ait imar durumunu ve ölçülü krokisi bilgileri Çanakkale Belediyesince şartname eki
olarak verilecektir. Şartname ekinde yer alan taşınmaza ait imar durumunu ve ölçülü krokisine
uygun olarak avan projeleri çizdireceklerdir. Avan proje 1/50 ölçekli olacaktır. Avan proje
içeriğinde, kat planları, en az iki yönden görünüş ve kesitler (merdivenlerden geçecek şekilde),
vaziyet planı (otopark düzenlemesi, yaya aksları, peyzaj düzenlenmesi vb.) binanın çevresi ile üç
boyutlu olarak görünümü, inşaatta kullanılacak malzemelere ilişkin mahal listesi, metrajlar,
açıklama raporları, bağımsız bölüm listesi ile arsa payları m2’si kat numara ve nitelikleri ile ortak
alanların m2 ve yerlerinin belirtildiği liste (ortak alanların listesi), hangi bölümlerin belediyeye
verileceğine ilişkin kroki ve açıklama bulunacaktır. Hazırlanan avan proje ayrıca usb belleğe de
yüklenerek teklif mektubu ile belirlenen tarihte Belediyeye teslim edilecektir.
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c) Öncelikli olarak “konut alanı” fonksiyonuna göre proje çizilecek ve tefrişi yapılacaktır.
Yapının tamamına ilişkin Avan Projeler Belediyenin onayına sunulacaktır. Onaylanan kesin avan
projelere esas uygulama projeleri 120 (Yüzyirmi) iş günü içerisinde hazırlanarak, Belediyeden
3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine göre ruhsat alınacaktır.
d) İstekli, ihale konusu işler için üretilen projelerin gerektirdiği kadar araç için İmar
Kanunu ve Çanakkale Belediyesi Otopark Yönetmeliği hükümlerinin gerektirdiği kadar tesis
ve/veya parsel içinde otopark alanı ayrılacaktır.
Jeolojik Etüt Raporu ve Zemin İyileştirme Projesi:
Yapıya ilişkin projeler yüklenici tarafından yaptırılacak sondajlı zemin etüdü raporu
sonucunda hazırlanacak geoteknik raporunda belirtilen parametrelere uygun olarak gerekirse
“Zemin İyileştirme Projesi” yapılacaktır. Zemin iyileştirme çalışmaları için yükleniciye ilave
bedel ödenmeyecektir.
Uygulama Projeleri:
1) Sondajlı zemin etüt raporu yüklenici tarafından hazırlanarak idare onayına sunulur.
2) Geoteknik etüt raporu ve zemin iyileştirme projesi yüklenici tarafından hazırlanarak
idare onayına sunulur.
3) Mimari proje: Vaziyet planı, en az iki adet kesit, bütün cepheleri kapsayacak sayıda
görünüş, sistem kesiti ve nokta detayları-dış cephe, merdivenler, korkuluklar, pencereler, kapılar
ve idarece gerek görülen diğer detaylar, kat tavan planlarını, çatı planlarını, malzeme teknik
şartnamelerini ve mahal listelerini içerir.
4) Statik proje: Yapı türüne göre taşıyıcı sistemi gösteren plan, kesit, detay, rapor,
hesaplar, iskele projesi, malzeme teknik şartnamelerini içerir.
5) Elektrik projesi: İç ve dış aydınlatma elemanları vb. ilişkin öneri ve raporları içeren,
asansör projeleri ve hesapları, otomasyon sistemi projesi, ortak alanlar ve her bağımsız bölüm için
ayrı ayrı olmak kaydı ile elektrik ihtiyacının tamamını karşılamaya yetecek güneş enerjisi
sistemlerinin proje, hesap ve raporları ile birlikte resmi kurumlardan onaylarının alınması işlerini,
malzeme teknik şartnamelerini ve mahal listelerini içerir.
6) Çizilen elektrik projesi idareden onay alındıktan sonra Uedaş tarafından enerji
müsaadesi alınıp uygulama projelerini UEDAŞ’ a onaylattırılacaktır.
7) Elektrik projelerinde gerekli olması durumunda UEDAŞ, TELEKOM, vb. gerekli
kurumlardan gerekli onaylar yaptırılacaktır.
8) Güvenlik amaçlı olarak kör nokta kalmayacak şekilde kamera (CCTV) projesi çizilerek
idareden onay alınacaktır.
9) Bütün aydınlatma elemanları led olacak olup peyzaj projesine bağlı olarak dış
aydınlatma projesi yapılacaktır.
10) Mekanik projeler: Sıhhi tesisat, havalandırma, soğutma, yangın, ısı yalıtım projeleri
ve ısı kaybı hesapları, ısıtma tesisatı (zeminden ısıtma) ve hesapları, güneş enerjisi tesisatı (sıcak
su kullanımı için) gri su ve yağmur suyu kullanımı projelendirmesi, doğalgaz projeleri (ısıtma ve
mutfak kullanımı) ile her proje için ayrı ayrı, ayrıntılı hesap ve raporlarını, malzeme teknik
şartnamelerini ve mahal listelerini içerir.
11) Peyzaj projesi: Parselin tamamının peyzaj düzenlemesi yapılacaktır, bitki listesi
malzeme teknik şartnamelerini ve mahal listelerini.
12) Sulama Projesi: Peyzaj projesine uygu olarak sulama projesi hazırlanacaktır.
13) Altyapı Projesi: Çevre drenaj, atık su, yağmur suyu projelerini, malzeme teknik
şartnamelerini ve mahal listelerini içerir.
14) Otopark alanlarının yerleşimi ve giriş-çıkışları projelendirilecektir.
15) Binanın çevresi ile siluet ve üç boyutlu görünüşleri
16) Binanın üç boyutlu ve görsel sunumunu kapsayacaktır.
17) Tüm projeler idare ön onayı almak zorundadır. Onaysız proje ile ruhsat başvurusu
yapılamaz, imalatlara başlanamaz.
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Projeler ve kontrollük işlemleri; 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama hükümleri ile
mevcut Kanun ve Yönetmelikler ile Çanakkale Belediyesi özel Yönetmeliklerine uygun olarak
yapılacaktır. Projeler Belediye onayına sunulacak ve ruhsata esas 5 takım olarak hazırlanacaktır.
İhale onayından sonra uygulama projesine en geç 120 (yüzyirmi) gün içinde ruhsat
alınacaktır.
İstekliye Yapı Ruhsatı tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde yer teslimi
yapılacak, istekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır.
İhale konusu “Konut Alanı”nın inşaat bitim tarihi yer tesliminden itibaren maksimum 15
(onbeş) ay olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir.
İhale konusu işin bitim tarihi iskân ruhsatının (yapı kullanma izin belgesinin) alındığı
tarihtir.
Madde 8- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE BELGELER:
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi.
d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkânlarını gösterir bilgi ve belgeleri
e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2022 yılı için tasdikli)
e.1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge
e.2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin
sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
e.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (e.2) deki esaslara temin edecekleri belge,
f) İmza sirküleri verilmesi.
f.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
f.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
f.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin
her birinin (f.1) ve (f.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
g) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
h) Şartnamede yazılı miktarda teminat ve 7.000,00.- TL (Yedi bin Türk Lirası) ihale
dosya bedeli vermesi.
i) İsteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne
en geç 25/05/2022 Çarşamba günü, saat 12.00’ye kadar tutanak karşılığında vermeleri şarttır. Saat
12.00’den sonra teklif mektupları kabul edilmez.
j) Vergi Dairesinden vergi borcunun olmadığına dair belge
k) Belediyeye borcu olmadığına dair belge
l) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
m) 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak
ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale
bozularak kesin teminatı gelir kaydolur.
Keyfiyet İlan Olunur.
4395/1-1
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ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul İli Sultangazi Belediye Başkanlığından:
Sultangazi İlçesi, 50. Yıl Mahallesinde Belediyemiz mülkiyetindeki 6796 Ada 1 Parsel
Sayılı Taşınmazın “Arsa Payı Karşılığı İnşaat” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.
Maddesinin (a) bendine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile yapılacaktır.
İdarenin Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri: Sultangazi Belediye Başkanlığı, Uğur Mumcu
Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54/1 Sultangazi/İSTANBUL - 444 23 32
İhalenin Yeri: Sultangazi Belediye Hizmet Binası, 2. Kat, Encümen Toplantı Salonu
İL

İLÇE

BÖLGE

ADA

PARSEL

TOPLAM
ARSA m²

İMAR DURUM

İHALE
TARİHİ VE
SAATİ

İSTANBUL

SULTANGAZİ

50. YIL

6796

1

1932.76

BİTİŞİK NİZAM
4 KAT KONUT
ALANI

26.05.2022
10:30

1) Sultangazi ilçesi sınırları içinde mülkiyeti Sultangazi Belediyesine ait olan 50. Yıl
Mahallesi 6796 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazda Belediyemizin İmar ve Şehircilik müdürlüğü
tarafından verilmiş olan 18.11.2021 tarihli onaylı avan projeye binaen 11691 m² inşaat alanı
kullanılarak yapılacak inşaatın uygun görülecek proje, idari ve teknik şartnameler çerçevesinde
her türlü teknik alt yapı ve çevre düzenlemesinin yapılması ve iskâna konu alanın en az % 45’lik
kısmının Sultangazi Belediyesine teslim edilmesi işidir.
İhaleye konu parselde Muhammen Bedel: 37.412.000,00 TL belirlenmiştir.
2) Geçici Teminat Bedeli: 1.122.360,00 TL (Muhammen Bedelin %3'ü)
3) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler
- Adres Beyanı: Türkiye’de Tebligat için adres beyanı
- İkametgâh Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösteren belge,
- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret
Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması
halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge
- İmza Sirküleri: Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi,
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,
- Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun),
- Geçici Teminat: (2886 sayılı Yasaya uygun), (Muhammen Bedelin %3’ü)
- Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli
adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter
tasdikli imza sirküleri.
- Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter
tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c)
fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. (İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket
ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge)
- İş Deneyim Belgeleri: En az F sınıfı müteahhitlik belgesi sunulacaktır.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin
yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
- Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun
6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.
- İç Zarf: Şartname dosyasında yer alan standart forma uygun teklif mektubunu içerir.
4) Şartname Dosyasının Görülmesi ve Temini: Şartname Dosyası, Sultangazi Belediye
Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Sultangazi/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir
ve 5.000,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İlan olunur.
5173/1-1
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Malatya İli Battalgazi Belediye Başkanlığından:
1- İHALE KONUSU: Mülkiyeti Battalgazi Belediye Başkanlığına ait olan, Çamurlu
Mahallesi, 1007 parsel nolu taşınmaz üzerine kat karşılığı konut inşa edilmesi işi, 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” suretiyle ihale edilecektir.
2- İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZ:
İLİ

İLÇESİ

MALATYA BATTALGAZİ

MAHALLESİ

ADA

ÇAMURLU

-

TOPLAM
PARSEL ARSA ALANI
(m²)
1007

15.310,09

Emsal
1,20

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 26.05.2022
Perşembe günü saat 14:00’de Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda toplanacak olan
Encümen huzurunda yapılacaktır.
4- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde
Battalgazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görülebileceği gibi 1.000,00 TL. bedelle
temin edilebilir.
5- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI: Çamurlu Mahallesi, 1007 parsel nolu taşınmaz
üzerine kat karşılığı konut inşa edilecektir. İhalede istekli satılabilir alanların % 25’ inden az
teklifte bulunamaz. Paylaşım, bağımsız bölüm net alanlarına göre toplamı baz alınarak, denk
gelen işbu şartnamenin eki olan avan projeye uygun olarak mahal listesinde paylaşım yapılacaktır.
Tüm daireler eş zamanlı yapılacak olup, inşaat bir bütünlük içinde yürüyecektir. İdarenin onayı ile
vaziyet planında (bina yerleşimleri vb. gibi) değişiklik yapılabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile
proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı
değişikliklerden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı idarenin
onayı ile yapılacak istişare sonucunda değiştirilebilecektir. Mahal listesinde belirtilen Belediyeye
bırakılacak bağımsız bölüm sayısı ve net alanları bu değişikliklerle azaltılamaz. Emsal artışı
olduğu takdirde alınan bağımsız bölüm oranı ile ihale bedeline göre Belediye pay alacaktır.
Yüklenici ince işlere başlamadan önce bir adet numune daire yaparak idarenin onayını
aldıktan sonra diğer tüm ince imalatları bu numune daireye uygun biçimde yapacaktır. Yüklenici
tüm konutlarda teknik şartnameye uygun Birinci Sınıf malzeme kullanacak olup, kendi payına
düşen konutlarda ve çevre düzenlemelerinde kullandığı malzemelerin (vitrifiye, tesisat, elektrik,
yer döşemesi vb. gibi) aynılarını Belediye payına düşen konutlarda ve çevre düzenlemelerinde de
kullanacaktır.
6- TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: Toplam inşaat alanına göre,
İnşaat Bedeli ve Çevre Düzenleme Bedeli toplamı yaklaşık maliyet bedeli olarak alınmış olup,
buna göre Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 71.000.000,00 TL ’dir.
Yetkili Değerleme Şirketlerine yaptırılan Gayrimenkul Değerleme Raporuna göre Arsa
Bedeli Toplam: 9.000.000,00 TL ’dir.
Buna göre Toplam Yaklaşık Maliyet: inşaat yapım bedeli + arsa bedeli toplamı
olan 80.000.000,00 TL ’dir.
Geçici teminat bedeli, Toplam Yaklaşık Maliyetin % 25’inin % 3’ü olan 600.000,00
TL ’dir.
7- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya
kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.
A- İkametgâh belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)
B- Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,
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C- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri,
D- a) Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri
meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,
b) Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline
kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine
ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.
E- İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,
b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname
ile imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her
birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
F- İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse
oranlarını ve görevlerini belirten belge,
G- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli
imza sirküleri,
H- İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
İ- İşe ait şartnamenin 12. maddesinde yazılı geçici teminat yatırıldığını gösteren makbuz,
J- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak
hazırlanmış ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
K- İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda
alınmış belge,
L- İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,
M- İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer
Gördü Belgesi”,
N- İşe ait şartnamenin 8 inci maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif
mektubu,
O- İşe ait şartnamenin ilgili maddesi ve İlanın 8 inci maddesinde belirtilen iş deneyimine
sahip olduğuna dair belge,
P- İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,
Q- İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam
edeceğine dair taahhütname (Yüklenici, İdarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere
yaptırabilir. Bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)
 1 adet en az 10 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi (şantiye şefi)
 1 adet en az 5 yıl deneyimli Mimar veya İnşaat Mühendisi (saha mühendisi)
 1 adet en az 3 yıl deneyimli Makine Mühendisi
 1 adet en az 3 yıl deneyimli Elektrik Mühendisi
 1 adet yeni mezun veya en az 2 yıl deneyimli Harita Mühendisi
Yukarıdaki maddelerde belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin
eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Battalgazi Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’ne hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak ihale tarihinde ihale saatine kadar, alındı
karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verilmesi gerekir
8- YETERLİLİK KRİTERLERİ:
- Mali Durum Belgeleri: İstekli firmalar bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip
olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem
de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar.
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1. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans
kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir
nakit kredi toplamlarının 5.000.000,00 TL (Beşmilyon-Türk Lirası)’ndan, kullanılmamış
kredilerinin de yine 5.000.000,00 TL (Beşmilyon-Türk Lirası)’ndan az olmadığını, ortaklık
olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan herhangi
birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri
gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi
durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi
tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.
2. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir
tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi
dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 5.000.000,00 TL (BeşmilyonTürk Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda;
Toplam Ciro = Net Satışlar ( Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki Yıl Yıllara
Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. Bir Önceki yılın gelir tablosunun
yeterlilik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları
sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde
ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer
ortaklarda bu şart aranmaz. Bir önceki yılın dönem sonu işlemleri kesinleşmediği hallerde ve
bundan dolayı gelir tablolarının sunulamaması halinde; gelir tabloları kesinleşmiş son 3 (üç) yıla
yukarıdaki madde uygulanır.
3. İş Deneyim Belgeleri: İhaleye katılacak istekli en az “B” sınıfı müteahhitlik
sertifikasına sahip olmalı ve kamu ya da özel sektörde son onbeş yıl içinde kendilerine ait ve tek
bir iş kapsamında en az toplam 15.000,00 m² komple bina inşaatını tamamlamış olmalıdır, buna
ilişkin belgelerin aslı sureti veya aslı görüldü belgesini iş deneyim olarak kabul edilecektir.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
4. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret
Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb.
tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
9- UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a
Maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” suretiyle yapılacaktır.
10- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul
ile yapılır.
11- TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı
alındılar karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine
yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin
adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile
gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye
verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon
(TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır.
12- ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile
sunulacak olup, bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca
oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale
komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen
bedeli en fazla artırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır.
13- İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en
uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)
İlan olunur.
5182/1-1
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Tekirdağ İli Saray Belediye Başkanlığından:
MADDE 1- İHALENİN NİTELİĞİ, İHALENİN YERİ VE İŞİN MİKTARI: Aşağıda
tapu kaydı ve niteliği belirtilen Belediyenin mülkiyetinde bulunan 14 adet taşınmaz Ayaspaşa
Mah. Camii Cad. No: 14 deki Saray Belediyesi Ek Hizmet Binası Ali Gürsu ERGENE Meclis
Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Arttırma
Usulü ile 17/05/2022 Salı günü belirtilen saatlerde satış ihalesi yapılacaktır.
MADDE 2- TAHMİN EDİLEN BEDEL (MUHAMMEN BEDEL): Mevcut haliyle satış
ihalesi yapılacak olan taşınmazlar için belirtilen özellikler ve parasal değerler aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
S.

Yüzölçümü

Muhammen

Geçici

İhale

(m²)

Bedel (TL)

Teminat (TL)

Saati

38

2.452,62

686.733,60

20.603,00

10:00

229

39

2.191,46

613.608,80

18.409,00

10:08

Arsa

229

40

1.969,63

551.496,40

16.545,00

10:16

Arsa

229

41

1.596,53

447.028,40

13.411,00

10:24

Küçükyoncalı

Arsa

229

42

1.827,67

511.747,60

15.353,00

10:32

6

Osmanlı

Arsa

0

1966

2.513,72

515.312,60

15.460,00

10:40

7

Osmanlı

Arsa

0

1967

2.498,65

512.223,25

15.367,00

10:48

8

Osmanlı

Arsa

0

1968

2.477,58

507.903,90

15.238,00

10:56

9

Osmanlı

Arsa

0

1969

3.062,63

627.839,15

18.836,00

11:04

10

Sofular

Arsa

0

1249

1.265,43

300.539,63

9.017,00

11:12

11

Sofular

Arsa

0

1250

1.108,07

263.166,63

7.895,00

11:20

12

Sofular

Arsa

0

1251

993,48

235.951,50

7.079,00

11:28

13

Sofular

Arsa

0

1252

878,89

208.736,38

6.263,00

11:36

14

Sofular

Arsa

0

1253

1.056,03

250.807,13

7.525,00

11:44

Mahallesi

Cinsi

Ada

Parsel

1

Küçükyoncalı

Arsa

229

2

Küçükyoncalı

Arsa

3

Küçükyoncalı

4

Küçükyoncalı

5

No

MADDE 3- ÖDEME ŞEKLİ VE VERGİLER: Satışı gerçekleşen ihale bedeli üzerinden
tek seferde peşin ödenir. Gerçekleşen satış işleminden K.D.V alınmayacaktır. Karar pulu ve
Sözleşme Damga Vergisi ayrıca hesaplanır.
MADDE 4- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: İhaleye katılmak isteyen istekliler;
Muhammen bedele ait (Bankalarca verilen teminat mektuplarının dışındaki teminatların) Geçici
Teminatı 16/05/2022 saat 17:00’a kadar Belediyemiz veznesine yatırılmaları ve Destek
Hizmetleri Müdürlüğüne ihale dosyasına teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek
katılımcılar, satın alınması düşünülen taşınmazın tamamı için geçici teminat vermek
zorundadırlar. Üzerinde ihale kalmayan katılımcıların Geçici Teminat Bedelleri banka ıban
numaralarına iade edilecektir.
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MADDE 5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ŞARTNAME BEDELİ: İhaleye
katılabilmek için;
a- 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. maddesine
dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve
Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
b- İhaleye iştirak edecek tüm istekliler;
1- Yatırdıkları Geçici Teminat (veya Banka Teminat Mektubu) ve şartname bedeli makbuzu.
2- Maliyeye ve Saray Belediyesine borcu yoktur belgesi
3- Adreslerini gösterir (ikametgâh) belge.
4- İhalelerden yasaklı olmadığına dair dilekçe
Gerçek Kişi
1- Kimlik fotokopisi
Tüzel Kişi
1- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi
Vakıflar
1- İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli
sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
Kooperatifler
1- İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesi
2- Faaliyet Belgesi
Dernekler
1- İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının
noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi
2- Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
Şirketler
1- İmza Sirkülerini (Yetkilisi ihaleye gelecek ise)
2- Faaliyet Belgesi
3- İmza Beyannamesi(Şirket Yetkilisinin Vekâlet verdiği kişiye ait)
4- Şirket Yetki Belgesi
5- Ticaret Sicil Gazetesi
6-Şirket ortaklığı varsa ortaklık belgesi
c- Şartname Bedeli; 100,00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım halinde, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin Noter Onaylı Vekâletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirkülerini ihale
komisyonu olan Belediyemiz Encümenine sunmak zorundadırlar.
MADDE 6- İstekliler, son başvuru tarihi; 16/05/2022 saat 17:00’ a kadar Destek
Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatlarını ederek, bizzat ihale başvuru dosyalarını teslim etmek
zorundadırlar. Posta, Kargo vb. ile ihale başvurusu kabul edilmeyecektir. Resmi başvuru yapan
isteklilere, başvuru belgesi verilecektir.
3842/1-1

Sayfa : 36

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

Sayfa : 38

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 39

Sayfa : 40

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

İPTAL İLANI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Çankaya İlçesi Küçükesat Mahallesi 2893 ada 24 parselde bulunan Mülkiyeti
Belediyemize ait mevcut Esat Semt Halinin Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi’nin
ihale yolu ile Encümende 12.05.2022 tarihinde yapılması kararlaştırılmış ve ilanı çıkılmıştır.
Ancak; bahse konu Esat Semt Hali içerisinde ticari faaliyetlerine devam etmekte olan
dükkanların tahliyesi ile ilgili mahkeme süreci devam ettiğinden Esat Semt Halinin Geri
Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkılması İşi İPTAL edilmiştir.
Not: İhale ilanımız 22.04.2022 tarihli ve 31817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
İlan olunur.
5269/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda
unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış
olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan
adayların;
1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini,
Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek CD ile
beraber Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
2) Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün
içerisinde yapılacaktır.
İLAN EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT BİLGİLER
BİRİM/BÖLÜM/

KADRO

ABD/PROGRAM

ADEDİ

DERECE

UNVAN

Sağlık Hizmetleri Meslek

Doçentliğini Biyoloji Bilim

Yüksekokulu Tıbbi
Hizmetler ve Teknikler

Alanında Yapmış Olup,
1

1

Profesör

Bölümü Tıbbi Laboratuvar

Olmak.
Doçentliğini Biyoloji Bilim

Sağlık Hizmetleri Meslek
Hizmetler ve Teknikler
Bölümü Çevre Sağlığı Pr.

Popülasyon Genetiği ve Koruma
Biyolojisi Alanında Çalışmış

Teknikleri Pr.

Yüksekokulu Tıbbi

ÖZEL ŞARTLAR

Alanında Yapmış Olup,
1

1

Profesör

Biyoakustik ve Moleküler
Filogenetik Alanında Çalışmalar
Yapmış Olmak.

4968/1-1
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:
ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY KONTENJANINDA 1 KİŞİLİK DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE
PERSONEL ALIM DUYURUSU
İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
internet adresinde yayınlanacaktır.
TALEP
UNVAN

EDİLEN İŞÇİ
SAYISI

ÖĞRENİM

MEZUN OLUNAN

DURUMU

BÖLÜM

KPSS
PUAN

DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR

TÜRÜ
• Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski
Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul
Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi
Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde belirtilen eski hükümlü
belgesine veya aynı maddenin birinci
fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen terör
olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul
sayılmayacak şekilde yaralananlardan
sağlık raporu ve terörle mücadelede
yaralandığını gösteren komutanlık yazısı
ile durumunu belgelendirmek.
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı
olmak ve sorumluluk alabilmek.
• MS Office programlarını bilmek.
• Herhangi bir sosyal güvenlik
Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin
son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından
gün almamış olmak.
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini
tamamlamış, muaf veya erteletmiş

Meslek yüksekokulu

olmak. (Sözlü sınava

Deniz Ulaştırma İşletme

girmeye hak kazanan erkek adaylardan

Bölümü, Deniz ve Liman

askerlik durum belgesi istenecektir.)

İşletmeciliği, Denizcilik,

• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı

Deniz İşletmeciliği ve

veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi

Yönetimi, Güverte, Gemi

kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe

İnşaatı, Gemi Makineleri

yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş

İşletmeciliği, Marina ve

yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan

Yat İşletmeciliği, Yat

yeri ve benzeri çalışma şartları

Makineleri İşletme

hakkındaki uygulamaları kabul etmiş

Büro

bölümlerinden birinden ön

Personeli

lisans düzeyinde mezun

(Memur)

1

Ön Lisans

ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev

Kaptanlığı, Gemi

olmak.

sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık
deneme süresi içerisinde hizmet akdini
KPSSP93

sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
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• Başvuran adaylardan işe girmeye hak
kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak
olan güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırmasının olumlu gelmesi halinde
işbaşı yaptırılacaktır.
• Eski hükümlü veya terörle mücadelede
yaralanan kontenjanı dahilinde KOCAELİ
ilindeki işyerimizde açık bulunması
nedeniyle bu kapsamda işe başlayacak
aday bu ilde bulunan işyerimizde işe
başlayacak ve çalışma hayatı bu ilde
devam edecektir. Başvuru yapan aday bu
hususlara muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular;
Kuruluş web sayfası duyurular
bölümünden yapılacak olup, ayrıca
adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Adaylar başvurularında sundukları
belgelerin doğruluğundan sorumludurlar.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz
sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında
Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere kuruluşun hakları
saklıdır.

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını
sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci
içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine
şahsen gidilerek yapılabilecektir.
Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/
mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.
a-) Büro Personeli (Memur) için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
• 4857 sayılı İş Kanunu (20 Puan)
• Genel Kültür (20 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda
başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60
olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet
sitesinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS
puanı yüksek olana öncelik tanınır. KPSS şartı aranmayan tüm adaylarda sınavda başarılı
sayılmak için sözlü sınavda kurul üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60
olması şarttır. Bu adaylar için sözlü sınav (mülakat) sonucu atanmaya esas başarı puanını
oluşturur. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri kurumun
internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5197/1-1
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla
Öğretim Üyeleri alınacaktır.
ANABİLİM DALI/

KADRO

BİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

Farmakoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Radyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

3

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

Tıp

Dahili Tıp

Fakültesi

Bilimleri Bölümü

Tıp

Cerrahi Tıp

Fakültesi

Bilimleri Bölümü

Tıp

Cerrahi Tıp

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Fakültesi

Bilimleri Bölümü

Anabilim Dalı

Tıp

Dahili Tıp

Fakültesi

Bilimleri Bölümü

Tıp

Temel Tıp

Fakültesi

Bilimleri Bölümü

ADET

Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı
Yoğun Bakım Bilim Dalı

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları
taşımak.
Doçent kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve
Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri
gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık
belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet
dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişliİstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
5148/1-1
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2022-2)
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak
suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvurular 09.05.2022 - 23.05.2022 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına şahsen ya da Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Konuralp
Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/DÜZCE (81620) adresine adi posta yolu ile yapılacaktır.
1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak zorunludur.
1.2. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
1.3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca
yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
1.4. 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93,
ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.
2. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER
İLAN NO

20220201

POZİSYON ADI

Destek Personeli

ÖĞRENİM

Ortaöğretim

ADEDİ

2
Ortaöğretim kurumlarının “Bahçecilik” bölümünden mezun
olmak ya da Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden
mezun olup “Bahçe Bakımı ve Peyzaj” kurs sertifikasına sahip
olmak ve belgelendirmek,
2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

ARANILAN ŞARTLAR

Askerlikle ilişiği bulunmamak,
Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık
ve benzeri engelleri bulunmamak,
Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış
olmak,
Cinsiyeti erkek olmak,
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Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak,
merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların
temizlik işleri eşya evrak taşıma, bahçe işleri vb. hizmetleri yerine
getirmek üzere ilgili birimler tarafından farklı yerleşkelerde
ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuarlar,
salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve
paspas yapmak,
Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak
toplamak,
Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer
petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
GÖREV TANIMI

Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile
yıkamak,
Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
Aynaları ve muslukları silmek,
Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,
Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe
tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak,
Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri
taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,
Bahçecilik, bahçe ve bitki bakımı ile peyzaj uygulamaları
yapmak,
Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak
bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri
yürütmek.

İLAN NO

20220202

POZİSYON ADI

Destek Personeli

ÖĞRENİM

Ortaöğretim

ADEDİ

4

ARANILAN ŞARTLAR

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun
olmak,
2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık
ve benzeri engelleri bulunmamak,
Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış
olmak,
Askerlikle ilişiği bulunmamak,
Cinsiyeti erkek olmak
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Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak,
merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların
temizlik işleri eşya evrak taşıma, bahçe işleri vb. hizmetleri yerine
getirmek üzere ilgili birimler tarafından farklı yerleşkelerde
ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuarlar,
salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve
paspas yapmak,
Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak
toplamak,
Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer
petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile
yıkamak,
Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
Aynaları ve muslukları silmek,
Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,
Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe
tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak,
Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri
taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,
Bahçecilik, bahçe ve bitki bakımı ile peyzaj uygulamaları
yapmak,
Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak
bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İLAN NO
POZİSYON ADI
ÖĞRENİM
ADEDİ
ARANILAN ŞARTLAR

20220203
Diğer Sağlık Personeli
Lisans
1
Perfüzyon lisans programından mezun olmak.
2020 yılı KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
Askerlikle ilişiği bulunmamak.

İLAN NO
POZİSYON ADI
ÖĞRENİM

20220204
Diğer Sağlık Personeli
Ön lisans

ADEDİ
ARANILAN ŞARTLAR

1
Eczane Teknikerliği / Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
2020 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
Askerlikle ilişiği bulunmamak.
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3. SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA MÜRACAAT EDECEK
ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER;
- Başvuru Formu,
- Özgeçmiş,
- 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
- 1 adet Fotoğraf
- Adli Sicil Kaydı Belgesi,
- Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmış ise Terhis Belgesi)
- Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,
- Diploma veya Mezun Belgesi ile fotokopisi,
(Başvuru için istenen belgelerin asılları ve birer fotokopisi gerekmektedir.)
(e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)
4. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
- Başvuracak adayların; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün
içinde (mesai saati bitimine kadar), Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah.
Merkez/DÜZCE (81620) adresine adi posta yolu ile müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Her
aday sadece bir pozisyona başvurabilir
- KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri
personel.duzce.edu.tr adresinden açıklanacaktır. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek
olan aday sıralamada hak kazanacaktır.
- Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan
adaylar başvuru belgelerinin asıllarını ve Üniversitemiz tarafından ayrıca istenecek olan
belgelerin asıllarını atama işlemleri için ibraz etmek zorundadırlar. Belge asıllarını ibraz etmeyen
adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
- Tüm pozisyonlara ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla
yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı
tutar.
- Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların www.personel.duzce.edu.tr adresinde
açıklandığı günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını
Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içeresinde teslim
etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile
atamaları iptal edilecektir.
- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup
kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
5244/1-1
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz
öğretim üyesi alınacaktır.
Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında
başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına;
doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı
sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate
alınmayacaktır.)
İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya
Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar (aşağıda istenen tüm evraklar 1 (Bir)
takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım CD/USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)
1. Başvuru Dilekçesi,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-Devlet çıktıları,
4. Doçentlik belgesinin onaylı sureti
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların
e-Devlet çıktısı,
6. Sabıkasızlık Belgesi,
7. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek ),
8. Yayınlar,
9. 1 (Bir) adet fotoğraf,
10. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin
Profesör Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu,
11. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet
Dökümü çıktısı.
Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (aşağıda istenen tüm evraklar 1 (Bir) takım
fiziki olarak, 3 (Üç) takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)
1. Başvuru Dilekçesi,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,
4. Doçentlik belgesi onaylı sureti,
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların
e-Devlet çıktısı,
6. Sabıkasızlık Belgesi,
7. Özgeçmiş ve yayın listesi,
8. Yayınlar,
9. 1 (Bir) adet fotoğraf,
10. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin
Doçent Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu,
11. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet
Dökümü çıktısı
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Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (aşağıda istenen tüm
evraklar 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)
1. Başvuru Dilekçesi,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,
4. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların
e-Devlet çıktısı,
5. Sabıkasızlık Belgesi,
6. Özgeçmiş ve yayın listesi,
7. Yayınlar,
8. 1 (Bir) adet fotoğraf,
9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu,
10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet
Dökümü çıktısı
- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
BİRİM

1

ABD /
PROGRAM

Dede Korkut

Biyoloji

Eğitim Fakültesi

Eğitimi

UNVAN

ADET

DERECE

Profesör

1

1

NİTELİK
Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Çevre eğitimi ve çevre etiği
konularında çalışmaları olmak.

Hayvan
2

Veteriner

Sağlığı

Fakültesi

Ekonomisi ve

Profesör

1

1

Profesör

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

İşletmeciliği
3

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik

Doçentliğini Tıbbi Genetik ya da Tıbbi
Biyoloji alanında almış olmak.
Doçentlik unvanını Atatürk İlkeleri ve

4

Fen-Edebiyat
Fakültesi

Türkiye
Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında
Profesör

1

1

Tarihi

almış olmak. Milli Mücadelede
kurumlar ve yerel faaliyetler üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

5

İktisadi ve İdari

Üretim

Bilimler

Yönetimi ve

Fakültesi

Pazarlama

Doçentliğini Pazarlama alanında
Profesör

1

1

almış, topluluk tabanlı sosyal
pazarlama konularında çalışmaları
olmak.

Veteriner
6

Veteriner

Hekimliği

Fakültesi

Tarihi ve

Profesör

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Profesör

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Profesör

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Profesör

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Deontoloji
7

8
9

Veteriner
Fakültesi

Veterinerlik
Gıda Hijyeni
ve Teknolojisi

Veteriner

Veterinerlik

Fakültesi

Mikrobiyolojisi

Veteriner

Veterinerlik

Fakültesi

Mikrobiyolojisi

Sayfa : 50

10

11

12

RESMÎ GAZETE

Fen-Edebiyat
Fakültesi

Türkçesi ve

Doçent

1

1

Edebiyatı
Arap Dili ve

Fakültesi

Edebiyatı

Fakültesi

Doçentlik unvanını Çağdaş Türk

Azerbaycan

Fen-Edebiyat

Fen-Edebiyat
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Lehçeleri ve Edebiyatları Bilim
alanında almış olmak. Azerbaycan
Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.
Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Doçent

1

1

Klasik Arap Şiirleri üzerine
çalışmaları olmak.
Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Geometri

Doçent

1

1

Manifoldların demet teorisi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Doçentlik unvanını Veterinerlik

13

Fen-Edebiyat

Moleküler

Fakültesi

Biyoloji

Farmakolojisi ve Toksikolojisi
Doçent

1

1

alanında almış olup, genotoksisite
hücre kültürü ve diabet konularında
çalışmalar yapmış olmak.

14

Devlet

Türk Halk

Konservatuarı

Müziği

Doçentliğini müzikoloji alanında almış
Doçent

1

1

olup, Ses Eğitimi konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Doçentlik unvanını Kimya Bilim

Mühendislik15

Mimarlık
Fakültesi

Kimyasal
Teknolojiler

alanında almış, geçiş metal
Doçent

1

1

komplekslerinin optik ve enzim
inhibisyonu özellikleri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik16

Mimarlık
Fakültesi
Mühendislik-

17

Doçentlik unvanını Kimya Bilim
Kimyasal
Teknolojiler

Doçent

1

1

alanında almış; katı, sıvı faz
dengeleri konularında çalışmaları
olmak.
Doçentlik unvanını Kimya Bilim

Temel

Mimarlık

İşlemler ve

Fakültesi

Termodinamik

Mühendislik-

Proses ve

Doçent

1

1

alanında almış, triazol ve
elektrokimyasal biyosensörler
konularında çalışmaları olmak.
Doçentlik unvanını Kimya Bilim

18

Mimarlık

Reaktör

Fakültesi

Tasarım

alanında almış, hidrotermal sentez
Doçent

1

1

reaktörleri ve basınçlı sıcak çözücü
ekstraksiyon reaktörleri ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.

Sarıkamış
19

Beden Eğitimi
ve Spor
Yüksekokulu
Sarıkamış

20

Beden Eğitimi
ve Spor
Yüksekokulu

Hareket ve
Antrenman

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Doçent

1

1

Bilimleri

Kış sporlarından snowboard disiplini
konusunda çalışmış olmak.
Doçentlik unvanını Spor Bilimleri

Beden Eğitimi
ve Spor
Öğretimi

alanında almış olup, Kış sporları,
Doçent

1

1

psikolojik beceri ve mental yetenek
konularında çalışmalar yapmış
olmak.
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Doçentliğini kimya alanında almış
21

Dede Korkut
Eğitim Fakültesi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

olup, asitlik tayini ve nano yapılı
malzemeler konusunda çalışmaları
olmak.
Doçentliğini matematik alanında

22

Dede Korkut

Matematik

Eğitim Fakültesi

Eğitimi

Doçent

1

1

almış olup. kesirli kısmi diferansiyelcebirsel denklemler konusunda
çalışmış olmak.

23

24

Dede Korkut

Sosyal Bilgiler

Eğitim Fakültesi

Eğitimi

Dede Korkut

Türkçe

Eğitim Fakültesi

Eğitimi

İktisadi ve İdari
25

Bilimler
Fakültesi

Doçentliğini ilgili alanda almış olup,
Doçent

1

1

üzerine çalışmaları olmak.
Doçent

1

1

Elektronik
Ticaret ve
Teknoloji

Sosyal Bilgilerde yerel çocuk oyunları
Doçentliğini ilgili alanda almış olup,
okuma stratejileri çalışmış olmak.
Doçentliğini Makro İktisat alanında

Doçent

1

1

Yönetimi

almış; gelişme ekonomisi ve
konjonktür dalgalanmaları üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Doçentlik unvanını Atatürk İlkeleri ve

İktisadi Ve İdari
26

Bilimler

Cumhuriyeti Tarihi Bilim dalında
Siyasi Tarih

Doçent

1

1

Fakültesi

almış; siyasi partiler döneminde
siyasi-sosyal hayat konularında
çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari
27

Bilimler
Fakültesi

Sosyal
Hizmet

Doçentlik unvanını Sosyoloji alanında
Doçent

1

1

çalışmalar yapmış olmak.

Doğum ve
28

Sağlık Bilimleri

Kadın Sağlığı

Fakültesi

Hastalıkları

Doçentlik unvanını Doğum ve Kadın
Doçent

1

1

Sağlık Bilimleri

İç Hastalıkları

Fakültesi

Hemşireliği

Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği
alanında almış olmak.

Hemşireliği
29

almış, kent ve afet sosyolojisi üzerine

Doçent

Doçentliğini İç Hastalıkları

1

1

2

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Hemşireliği alanında almış olmak.

Doktor
30

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Öğretim
Üyesi

31

32

33

34

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Anestezi ve
Reanimasyon
Beyin ve Sinir
Cerrahisi

Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi

Çocuk Sağlığı

Doktor

ve

Öğretim

Hastalıkları

Üyesi

Ortopedi ve
Travmatoloji

Doktor
Öğretim
Üyesi
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31.
maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İlan Tarihi

09.05.2022

Son Başvuru Tarihi

23.05.2022

Ön Değerlendirme Tarihi

25.05.2022

Sınava Giriş Tarihi

27.05.2022

Sonuçların Açıklama

31.05.2022

SIRA
NO

BİRİMİ

KADRO
UNVANI

ALES
ADET PUANI

ARANILAN
NİTELİK

(en az)

YABANCI
DİL

Üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği lisans mezunu olup, Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Uzaktan Eğitim yüksek
Rektörlük

lisans programlarından birinden mezun olmak.

-Uzaktan Eğitim

Öğretim Tasarımı, Ofis programları ve eğitim amaçlı görsel içerik

Uygulama ve
1

Araştırma
Merkezinde
Görevlendirilmek
Üzere

Öğretim
Görevlisi
(Uygulamalı
Birim)

1

EA:70

oluşturma araçlarına hâkim olmak. Açık ve Uzaktan Öğrenmede

İngilizce

Destek Hizmetleri konusunda çalışma tecrübesi olmak. ‘’Vmix’

veya

programına ve yeşil perde çekimlerine hâkim olmak ve bu

Almanca

doğrultuda uzaktan eğitim ilkelerine uygun içerik geliştirme
becerisine sahip olmak.
DSLR video kamera, mikrofon gibi video üretim araçlarını
kullanabilmek. Grafik tasarım, eğitsel video ve ders materyalleri
için özgün içerik geliştirip oluşturabilmek.

- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.
-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda ALES'ten
en az 70 puan almış olmak gerekir.
- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in
6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Üniversitemiz Senato Kararı gereği başvuran adayların
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından İngilizce dil
belgesi sunmaları halinde en az 75, Almanca dil belgesi sunmaları halinde en az 65 veya
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
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- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikin
11. maddesi uyarınca, "ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yapılacak bilim alanı
sınav notunun" Üniversitemiz Senato Kararı gereği; en az 55 puan olması gerekmektedir.
MUAFİYET:
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da
sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar
ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler,
buna ilişkin dilekçe vermelidir.
Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 4. Fıkrasında kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları
haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
İSTENİLEN BELGELER:
1-Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2-Özgeçmiş
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Öğrenim Belgeleri ve transkript
5-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından
onaylanmış denklik belgeleri
6-Yabancı Dil Belgesi
7-Ales Belgesi (en az 70 puan)
8-2 adet fotoğraf
9-Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge
10-Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine
getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi)
- Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması
gerekmektedir.
- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuruların ilanda
belirtilen son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
- Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri
gerekmektedir.
- Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan
ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.
* Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi:
Rektörlük Binası Şahinkaya Caddesi No:106, 34820 Beykoz / İSTANBUL
E-posta: uzem@tau.edu.tr, Tel: 0216 333 30 78 - 0216 333 30 79
5240/1-1

Sayfa : 54

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 55

Sayfa : 56

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 57

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 59

Sayfa : 60

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 61

Sayfa : 62

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 63

Sayfa : 64

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

5212/1-1

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 65

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

5213/1-1

Sayfa : 66

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 67

Sayfa : 68

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 69

Sayfa : 70

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 71

Sayfa : 72

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 73

Sayfa : 74

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 75

Sayfa : 76

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 77

Sayfa : 78

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 79

Sayfa : 80

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2022 – Sayı : 31830

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Fırat Üniversitesi İklim Değişikliği, Çevre ve Yeşil Kalkınma Uygulama ve
1

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

6

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini-Seramik Teknolojisi Araştırma ve
11

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

15

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

19

c - Çeşitli İlânlar

40

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
66

Günlük 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.

