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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MERKEZ ARAŞTIRMA
LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 2/1/2018 tarihli ve 30289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim
elemanları” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim
üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKALAR VE
SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 28/9/2020 tarihli ve 31258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 80. Sayfadadır.
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak
Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl
süreli mesleki hazırlık sınıfı hariç,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22- (1) Öğrenciler maddi hata gerekçesi ile Müdürlüğe yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonucunun ilanından itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. İtiraz Müdürlükçe ilgili bölüm başkanlığına iletilir. Sınavları performans değerlendirmesine dayalı olarak yapılan derslerin sınav notlarına
itiraz olması halinde, öğrencinin sınav performansı kaydı, ilgili programda yer alan öğretim
elemanları arasından Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenecek en az üç üyeden oluşan
bir komisyon tarafından izlenerek yeniden değerlendirilir. İlgili ders sorumlusu ya da ilgili komisyon tarafından yeniden yapılacak değerlendirmenin sonucu bölüm başkanlığınca Müdürlüğe
bildirilir. İtiraz süresinin bitiminden sonra sınav sonucuna yapılacak itirazlar ve ders sorumlusu
öğretim elemanı ya da ilgili komisyon tarafından talep edilecek not değişiklikleri işleme konulmaz. Süresi içinde yapılan not değişikliği talepleri, en geç onbeş gün içinde, Konservatuvar
Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.”
MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAŞINMAZ HİSSESİ SATILACAKTIR
Bursa İli Nilüfer Belediye Başkanlığından:
İŞİN ADI: 12.000.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 360.000,00 TL. Geçici teminatlı
1/1000 Ölçekli Odunluk Uygulama İmar Planı dahilinde, “Ticaret Alanında” kalan Odunluk
Mahallesi 4622 ada, 5 parsel nolu 4.231,40 m²’lik arsadaki Belediyemize ait 1.089,59 m²’lik
618/2400 hissenin satılması işi 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif
Arttırma Usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhalesi Belediyemiz Encümeninde 20.07.2022 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır.
Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir.
İhaleye iştirak edecek şahısların;
a) İç Zarfa konulacak belgeler;
1) Teklif Mektubu,
b) Dış Zarfa konulacak belgeler;
1) İç Zarf,
2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
3) Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),
4) Vekâleten başvurularda vekâletname,
5) Nüfus Cüzdan örneği,
İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;
a) İç Zarfa konulacak belgeler;
1) Teklif Mektubu,
b) Dış Zarfa konulacak belgeler;
1) İç Zarf,
2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
3) 2022 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı
olduğuna dair belge,
4) Vekâleten başvurularda vekâletname,
5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale
günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir.
Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur.
7482/1-1
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509 ADET YER/YER DİJİTAL TELSİZ SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:
509 Adet Yer/Yer Dijital Telsiz Sistemi Temin ve Tesisi İşi DHMİ İhale Yönetmeliğinin
14 üncü maddesine Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Dosya Numarası
: 2022/13
1- Kuruluşun
a) Adresi
: Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu
Üzeri) No: 32 06560 Yenimahalle/ANKARA
b)Telefon ve Faks Numarası
: +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348204 2626-204 2878/Fax no: +90 (312) 2128158
c) İhale Dokümanının Görüleceği : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan
Satın adres Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış
Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 no.lu
oda
2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Mal Alımı, Yer Yer Dijital Telsiz Sistemi, 509 Adet
b) Teslim Yeri
: Cihazlar, Teknik Şartnamenin “Kapsam” başlıklı
1. maddesinde belirtilen Havalimanlarına teslim
edilecektir.
c) Teslim Süresi
: Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi sözleşmenin
tebliğini müteakip en fazla 180 (Yüzseksen) takvim
günü içerisinde (teklifte belirtilen sürenin daha az
olması halinde teklifteki bu süre dikkate alınacaktır)
tek partide teslim etmiş olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan
Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı
b) Tarihi ve Saati
: 16.08.2022 - 11.00
4- İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:
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. İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi
Başkanlığına/Kuruluşun göstereceği banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
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4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve
yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son
bir yıldır kesintisiz olarak şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.1.10. 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
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin 4.1.1.bendinde yer alan
belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini
göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
bu ortak 4.1.9. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi
içinde kullanılması halinde bu belgeyi kullanan ortağın 4.1.10 maddesindeki belgeyi de sunması
zorunludur.
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 %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teklif edilen
sistem miktarında (teslimat süresi içerisinde 509 Adet Yer Yer Dijital Telsiz Sistemi ) üretim
kapasite raporunu veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesinin sunulması gerekir.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
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,

Sayfa : 6

RESMÎ GAZETE

4 Temmuz 2022 – Sayı : 31886

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 (a), (b)
maddesinde bulunan 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) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite
raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı
belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum
veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.3. İstekli; imalatçı ise ISO 9000 serisi kalite belgesini, yetkili satıcı ise imalatçının ve
yetkili satıcının ISO 9000 serisi kalite belgesini teklif evrakları ile birlikte verecektir. Teklifte yer
alan Uluslararası standartlara uygunluk belgesinin kurallara uygun şekilde akredite edilmiş
olduğunun Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir.
4.3.4. Teknik Doküman/Katalog/Broşür vb.
4.3.4.1. Model ve versiyon olarak teklif edilen sistemlere ait güncelleştirilmiş ve Teknik
Şartnamede yer alan teknik özellikleri kapsayan orijinal (İngilizce veya Türkçe olarak
hazırlanmış) katalog ve dokümanlar teklifle birlikte verilecektir.
Teknik Şartnamede yer alan teknik özellikler, teknik dokümanın ilgili sayfalarında
işaretlenecektir. (Teknik dokümanda referans gösterilen yerde, hangi maddeye karşılık geldiği
belirtilecektir.)
4.3.4.2. Dokümanların yer aldığı ve teklif edilen sistemleri tanıtan CD/DVD (Windows
ortamında kullanılmak üzere) teklif ekinde yer alacaktır.
4.3.5. Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar
Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli sayfalar
üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. Teknik şartnamenin
bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, Teknik Hususlar bölümü dışındaki diğer bölümler de
dâhil cevaplandırılmamış hiç bir madde kalmayacaktır.
Teknik Şartnameye verilecek cevaplarda, ilk önce konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı
bilgiler verilecek, daha sonra Teknik/İdari Dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları mutlaka
referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) Ayrıca; teknik/idari
dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu belirtilecektir.
Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar formatı aşağıdaki gibi olacaktır.
Teknik şartnameye verilecek cevaplar 4 sütun halinde;
1. Sütunda: Teknik Şartname Maddesi (tamamı aynen yazılacak),
2. Sütunda: Karşılama Durumu,
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3. Sütunda: Açıklamalar,
4. Sütunda: Referans, başlıkları altında hazırlanacaktır.
Teknik şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar verilmeyecek,
şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde cevaplandırılacaktır.
Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan veya teknik şartnameye verilen cevaplar ile
dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak, telsiz cihazları ve/veya ses haberleşme sistemlerinin üretimi
ve/veya satışı kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş)
oranında fiyat avantajı uygulanacaktır
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde ve DHMİ Web sitesinde görülebilir ve 250,-TL
(İkiyüzelli Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış
istekli adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile
İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi”
olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın
Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre
kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.(Bu şart yabancı
isteklilerde aranmaz.)
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 Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z136 no.lu odaya elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte,
kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.
7786/1-1

Sayfa : 8

RESMÎ GAZETE

4 Temmuz 2022 – Sayı : 31886

II-C GRUBU MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK
TESİS KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Gaziantep ili dahilinde bulunan ER.3422106 (93,53 Hk) sayılı II-C Grubu maden sahası,
3213 sayılı Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında, ara/uç ürün üretimine yönelik tesis
kurulması şartı ile ihale edilecektir.
İhalesi yapılacak ER:3422106 sayılı sahaya ait bilgiler, 04.07.2022 tarihinden itibaren
http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak
sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacaktır.
1- İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir.
2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00-09:30 arasında Maden ve Petrol İşleri
Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan
yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır yazılacaktır.
4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No,
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin
yazılması gerekmektedir.
5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. İhale
teminat tutarı her iki şartı aynı anda sağlaması gerekmektedir.
6- İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra;
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna
gelecektir.
b) Kapalı teklifi, Genel Müdürlükçe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale
bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans
Salonu’nda yapılarak sonuçlandırılacaktır.
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini
şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.
e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna
getirilir.
8- İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların,
ihale şartname bedeli olan 1.500,00 TL’yi Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım,
Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve
Banko Önü Tahsilat ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları
gerekmektedir.
7842/1-1
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IV. GRUP MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK
TESİS KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Kayseri ili dahilinde bulunan ER.3425100 (1510,12 Hk) sayılı IV. grup maden sahası,
3213 sayılı Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında, ara/uç ürün üretimine yönelik tesis
kurulması şartı ile ihale edilecektir.
İhalesi yapılacak ER:3425100 sayılı sahaya ait bilgiler, 04.07.2022 tarihinden itibaren
http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak
sahanın; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacaktır.
1- İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir.
2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00-09:30 arasında Maden ve Petrol İşleri
Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan
yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır” yazılacaktır.
4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No,
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin
yazılması gerekmektedir.
5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. ihale
teminat tutarı her iki şartı aynı anda sağlaması gerekmektedir.
6- İhale, puanlama, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra;
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna
gelecektir.
b) Kapalı teklifi, Genel Müdürlükçe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale
bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans
Salonu’nda yapılarak sonuçlandırılacaktır.
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini
şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.
e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna
getirilir.
8- İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların,
ihale şartname bedeli olan 1.500,00 TL’yi Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım,
Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve
Banko Önü Tahsilat ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları
gerekmektedir.
7843/1-1

Sayfa : 10

RESMÎ GAZETE

4 Temmuz 2022 – Sayı : 31886

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Eskişehir İli Tepebaşı Belediye Başkanlığından:
1-) İDARENİN
a) Adı
: Tepebaşı Belediyesi
b) Adresi
: Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No:84 ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası
: 0 222 211 40 00 – 0 222 320 88 88
d)Elektronik posta adresi (varsa) : emlak.istimlak@tepebasi.bel.tr.
2-) İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN, NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI
İlçemiz Şirintepe Mahallesi Erkara, Merkez, Adayurt ve Poyrazoğlu Sokaklar arasında
bulunan, mülkiyeti Tepebaşı Belediyesine ait, Tapunun Şirintepe Mahallesi 15097 ada, 3.552,12
m²’ lik 21 nolu parsel üzerine, ekli Avan projede yapılacak bina inşaatı ile çevre düzenlemesi
gösterilen yerlerin bilumum yapım işleri ile ilgili kat karşılığı inşaat işidir.
3-) İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ
İhale şartnamesi ve ekleri aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak
ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale şartnamesini en geç 18/07/2022 Pazartesi
günü Saat 15:00’ a kadar alması zorunludur.
a) İhale şartnamesinin görülebileceği yer: Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü
b) İhale şartnamesinin satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi, Tepebaşı Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlüğü’nden alınan şartname bedeli alındı makbuzu karşılığında, Tepebaşı
Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.
c) İhale şartnamesi satış bedeli: 3.000,00-TL
EKLER:
1. Kat Karşılığı İnşaat İşi İdari şartnamesi
2. Kat Karşılığı İnşaat İşi Sözleşme Taslağı
3. Genel teknik şartname
4. Avan projeler(CD ortamında)
5. Tapu Kaydı Fotokopisi
6. İmar Bilgi Formu
7. Örnek formlar (6 adet)
4-) İHALENİN HANGİ USÜL İLE YAPILACAĞI
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36 maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile,
5-) İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI;
Hoşnudiye Mahallesi, Şahin Cad. No: 84 Tepebaşı / ESKİŞEHİR adresinde Tepebaşı
Belediyesi Encümen Salonunda, 19 / 07 / 2022 Salı günü saat 10.30 da, yapılacaktır.
6-) TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
6.1-Tahmin Edilen Toplam Maliyet Bedeli: Bu işin toplam tahmini bedeli; 1.214.826,00TL olan Emlak Vergi Değeri ve 14.943.000,00-TL olan İnşaat maliyet bedelinin toplamı olan
16.157.826,00-TL(On altı milyon yüz elli yedi bin sekiz yüz yirmi altı Lira) dir.
6.2- Geçici Teminat: Bu işin Geçici Teminatı 1.214.826,00-TL olan Emlak Vergi Değeri
ve 14.943.000,00-TL olan İnşaat maliyet bedelinin toplamı olan 16.157.826,00-TL’ nin %3’ ü
olan 484.735,00-TL(Dört yüz seksen dört bin yedi yüz otuz beş lira) dir.
7-) İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler
şunlardır:
a) Teklif Mektubu(Şartname eklerinde örneği mevcuttur)
b) Şartnamesinin satın alındığına dair belge ve Kat Karşılığı İnşaat işine ait idari
şartname(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı, ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak
zorundadır.)
c) Kanuni ikametgah belgesi,
d) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, (EK-001- Adres Beyanı Örneği)
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e) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri,
f) Geçici teminat tutarının yatırıldığına / verildiğine dair belge,
g) 1- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare
merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi
odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt
belgesi ile 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,
vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel
kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir
belgeyi vermeleri,
2- Gerçek kişilerin ise imza beyanlarını vermeleri, (Noter onaylı)
h) İhalenin yapıldığı ay’ dan bir önceki ay’ ın sonu itibarıyla ilgili Vergi Dairesinden
Vergi borcu olmadığına ilişkin, onaylı yazı.
ı) İhalenin yapıldığı ay’ dan bir önceki ay’ ın sonu itibarıyla ilgili Sosyal Güvenlik
Kurumundan, herhangi bir prim, ceza, vb. borcu olmadığına ilişkin, onaylı yazı.
i) İhalenin yapıldığı ay’ dan bir önceki ay’ ın sonu itibarıyla Tepebaşı Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlüğünden alınmış herhangi bir vergi, ceza vb. borcu olmadığına ilişkin, onaylı
yazı.
j) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
1. İstekli tarafından toplam inşaat maliyetinin % 10'undan az olmamak üzere bankalar
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatını gösteren banka referans mektubu (EK-005-Banka Referans Mektubu Örneği) sunması
zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve bilançonun
gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler.
Bu durumda;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak
oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın
inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, gerekir ve
bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş
gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş
ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış
olması zorunludur. (006-Bilanço Bilgileri Tablosu Örneği) Yabancı ülkede düzenlenen bilanço
veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu
belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
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İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı
sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
k) İş hacmini gösteren belgeler;
İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları
gösteren gelir tablolarının sunulan yıllara ait tutarları toplamının 1/3'ünün; ciro için toplam inşaat
maliyetinin % 15'inden, az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve
sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler.
Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu
belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak
tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
l) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
1) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
2) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk
sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
3) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden
geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine
ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
4) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden
geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine
ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında
denetlenen ya da yönetilen,
5) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme
bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl
içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.
İstekli tarafından en az 5.000,00 m², ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer
ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini, sağlaması
zorunludur.
m) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede; 27961 sayılı ve 11.06.2011
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer iş Grupları Tebliğinde yer alan BIII. Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
n) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge.
o) İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve
müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi (002- İş Ortaklığı
Beyannamesi Örneği) verilmesi zorunludur.
8-) TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ
Satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte
satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 19 / 07 / 2022 Salı Günü Saat:
09:30’ a kadar Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi
karşılığında teslim edeceklerdir.
9-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
7658/1-1
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NÜKLEOFEKTÖR (ELEKTROPORASYON) CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Biriminden:
Nükleofektör (Elektroporasyon) Cihazı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı
Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2022/682728
1-İdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr.
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Nükleofektör (Elektroporasyon) Cihazı Alımı 1 adet
b) Teslim yeri
: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi
c) Teslim tarihi
: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Toplantı odası
b) Tarihi ve saati
: 19.07.2022 Salı günü saat 14.30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış
olarak sunulacaktır.
4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa,
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır"
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir.
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan
satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler 19.07.2022 Salı günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma
bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
7923/1-1
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GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR
Konya İli Karatay Belediye Başkanlığından:
1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı
gayrimenkuller 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2- İhale 20.07.2022 Çarşamba günü saat 15:00'da Belediye Encümenince, Encümen
toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye gireceklerin en geç 20.07.2022 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici
teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı Kanuna göre teminat yerine
geçen belgeler ile 5. maddede belirtilen belgeleri encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı
İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri
gerekmektedir.
4- Gayrimenkulün bedeli;
a) Satılacak gayrimenkullerin bedeli sözleşme tarihinde %20 peşin geri kalanı peşinat
tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir.
b) Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV’den
muaftır.
5- Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
A. Dış zarf
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı
yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu
olmadığına dair belge,
f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen
belgelerin verilmesi gerekir.)
B. İç zarf
a) Teklif mektubu.
6- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
7- Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
S.N
1
2
3
4

Mahalle
Mezbaha
(Fetih)
Mezbaha
(Fetih)
Mezbaha
(Fetih)
Mezbaha
(Fetih)

Ada

Parsel

m2

Niteliği

Muhammen
Bedel TL

Geçici Teminat
Bedeli TL

34683

1

6.572,22

Arsa

15.000.000,00

450.000,00

34683

2

6.572,21

Arsa

15.000.000,00

450.000,00

34681

1

7.973,30

Arsa

18.000,000,00

540.000,00

34681

2

7.973,63

Arsa

18.000,000,00

540.000,00
7608/1-1
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1 ADET OTOKLAV CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası
İşletme Müdürlüğünden:
1 ADET OTOKLAV CİHAZI ALIMI 4734 KİK 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla
teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası

: 2022/679123

1- İdarenin
a) Adresi

: İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310
Bolvadin/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası : 272 612 6660 - 272 612 5667
c) Elektronik Posta Adresi

: aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr

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

: 1 Adet Otoklav Cihazı Alımı

b) Teslim Yeri

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü

3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü
Bolvadin/AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve Saati

: 27 Temmuz 2022 günü saat 14.30

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL bedel ile
temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001
2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi
dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere
şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir.
Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.
İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı
İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO
08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya
tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
7860/1-1
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SPX 100 MODEL HORTUM POMPALARDA KULLANILMAK ÜZERE
20 ADET POMPA HORTUMU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası
İşletme Müdürlüğünden:
SPX 100 MODEL HORTUM POMPALARDA KULLANILMAK ÜZERE 20 ADET
POMPA HORTUMU ALIMI 4734 KİK 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası

: 2022/679175

1- İdarenin
a) Adresi

: İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310
Bolvadin/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası : 272 612 6660 - 272 612 5667
c) Elektronik Posta Adresi

: aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr

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

: Spx 100 Model Hortum Pompalarda Kullanılmak Üzere
20 Adet Pompa Hortumu Alımı

b) Teslim Yeri

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü

3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü
Bolvadin/AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve Saati

: 28 Temmuz 2022 günü saat 14.30

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL bedel ile
temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001
2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi
dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere
şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir.
Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.
İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı
İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO
08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya
tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
7861/1-1
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YARIKLI SOMUN SATIN ALINACAKTIR
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2022/672745
İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı
No: 5 / 03040 - AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05
c) Elektronik Posta Adresi
: afyonbetontravers@tcdd.gov.tr
1- İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Yarıklı Somun - 200.000 Adet
2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3- Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 28.07.2022 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya
gelmiş olması şarttır.
4- İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler
internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup, TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- IBAN No: TR230001500158007282440204 no.lu
hesabına KDV dâhil 500,00 TL bedel yatırılmak sureti ile temin edilebilir.
5- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
7803/1-1

—— • ——

10.000 ADET AHŞAP TRAVERS TİRFONU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden (ADANA):
İhale Kayıt No
: 2022/665919
1- İdarenin:
a) Adresi
: Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 457 5354 / 453 1195
c) Elektronik Posta Adresi
: 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr
2- İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD 6. Bölge Müdürlüğünde Yedek Olarak
Kullanılmak Üzere 10.000 Adet Ahşap Travers Tirfonu alımı işi.
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına
21/07/2022 günü saat 10:00 de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin
edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
7661/1-1
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TCDD 3. BÖLGE TRAFO MERKEZLERİNDE UZAK KADEME DEĞİŞTİRİCİLİ GÜÇ
TRAFOLARININ MEVCUT SİSTEME ENTEGRASYONU İLE DEVREYE ALINMASI
VE HİLAL - MENEMEN KATENER ÇIKIŞLARINDAKİ YÜK AYIRICILARIN
KESİCİLERLE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD 3. Bölge Müdürlüğünden (İZMİR):
İhale Kayıt No
: 2022/644789
1. İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan
Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı
No: 121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 830 4931 - 0232 463 1622
c) Elektronik Posta Adresi
: 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
d) İnternet Adresi
: http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler
2. İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Trafo Merkezlerinde Uzak Kademe
Değiştiricili Güç Trafolarının Mevcut Sisteme Entegrasyonu ile Devreye Alınması ve Hilal Menemen Katener Çıkışlarındaki Yük Ayırıcıların Kesicilerle Değiştirilmesi.
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 20.07.2022 Tarihi Çarşamba Günü
Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü
veznesinden (KDV Dahil) 250,00-TL bedelle temin edilebilir.
6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
7577/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:
15672 adanın batısındaki park alanında regülatör alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi
İlan Panosuna alınmıştır.
7340/1-1

—— • ——

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:
62223 adanın güneyindeki park alanında regülatör yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi
İlan Panosuna alınmıştır.
7392/1-1
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

7659/1-1
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Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi
alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve
ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Doçent kadrosu daimi statüdedir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru Dilekçesi. (Adaylar başvurdukları anabilim dalını belirtecektir)
2- Özgeçmiş.
3- Öğrenim Belgeleri.
4- Yayın Listesi.
5- Hizmet Belgesi. (Batman Üniversitesinde görev yapanlar Personel Daire
Başkanlığından, diğer kurumlarda görev yapanlar görev yaptıkları veya ayrıldıkları kurumdan
alacaktır)
6- Puanlama Şablonu. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz
Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan EK-3 Puanlama Şablonunun
doldurulmuş örneğini dosyalarına ekleyeceklerdir)
7- Nüfus cüzdan fotokopisini.
8- Fotoğraf. (2 adet)
9- Bilimsel çalışma ve yayın dosyası.
GENEL AÇIKLAMALAR
1- İlan başvuru evraklarına https://batman.edu.tr/Birimler/personel/sayfalar/15691 web
sayfasından ulaşılabilmektedir.
2- Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru
dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı
basılı olmak üzere 4 takım dijital (Flash Bellek) dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4- Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden temin edilen ve doğrulama kodu
bulunan belgeler kabul edilecek, e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya
resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.
5- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde
atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.
6- Başvuru yapan adayların evrakları geri iade edilmeyecek, adaylar İlan edilen
kadrolardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
7- Batman Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamada iptal etme hakkına
sahiptir.
BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın
yayımlandığı tarih dahil) 22 (yirmi iki) gündür.
2- Doçent kadrosuna başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim
Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvuru evrakları ile birlikte
şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
3- Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada
meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
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BİRİM
FEN

1

EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

2

BÖLÜM/PROGRAM

EDEBİYATI
YENİ TÜRK

EDEBİYAT

YENİÇAĞ TARİHİ

FAKÜLTESİ

ABD

FAKÜLTESİ

DER.

ADET

TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
ESKİ TÜRK DİLİ
ABD

AÇIKLAMA
Yeni Türk Edebiyatı alanında doçent
unvanı almış olup modern Türk

DOÇENT

1

1

öykücülüğü ve şiiri, şiir teorisi-şiir
ilişkisi konularında müstakil ve

EDEBİYATI ABD
TARİH

EDEBİYAT

UNVAN
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TÜRK DİLİ VE

FEN

FEN
3
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mukayeseli çalışmalar yapmış olmak.
Yeniçağ Tarihi anabilim dalında
DOÇENT

3

1

doçentlik unvanını almış olup
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eski Türk Edebiyatı alanında doktor

DOKTOR
ÖĞRETİM

1

1

ÜYESİ

unvanını almış olmak, 16. yüzyıl
melâmî metinleri ve çevirileri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi Gelişme ve Uluslararası

4

İKTİSADİ VE

İKTİSAT

İDARİ

İKTİSADİ GELİŞME

BİLİMLER VE ULUSLARARASI
FAKÜLTESİ

İktisat bilim dalında doktora yapmış
DOÇENT

2

1

olup Makro İktisat alanında doçent
unvanı almış olmak. Kalkınma ve
Yerel Kalkınma konularında

İKTİSAT ABD

çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE
5

İDARİ
BİLİMLER
FAKÜLTESİ

İktisat Politikası alanında doktora
İKTİSAT
İKTİSAT

yapmış olup Makro İktisat alanında
DOÇENT

3

1

POLİTİKASI ABD

doçent unvanı almış olmak. Sermaye
Piyasaları ve Finansal Gelişmişlik
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama

6

İKTİSADİ VE

İŞLETME

İDARİ

ÜRETİM YÖNETİMİ

BİLİMLER

VE PAZARLAMA

FAKÜLTESİ

ABD

alanında doktora yapmış olup
DOÇENT

1

1

Pazarlama alanında doçent unvanı
almış olmak. Pazarlama İletişimi ve
Aktüel Ürün konularında çalışmalar
yapmış olmak

7

İSLAMİ

FELSEFE VE DİN

İLİMLER

BİLİMLERİ

Felsefe ve Din Bilimleri bilim dalında
DOÇENT

2

1

FAKÜLTESİ DİN BİLİMLERİ ABD

8

İSLAMİ

FELSEFE VE DİN

İLİMLER

BİLİMLERİ

doçent unvanı almış olup Değerler
Eğitimi alanında çalışmaları olmak.
Felsefe ve Din Bilimleri bilim alanında

DOÇENT

3

1

FAKÜLTESİ DİN BİLİMLERİ ABD

doçent unvanı almış olup Meşrikî
Hikmet alanında çalışmalar yapmış
olmak.
Temel İslam Bilimleri bilim dalında

9

İSLAMİ

TEMEL İSLAM

İLİMLER

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

TEFSİR ABD

doçent unvanı almış olup Kur'an-ı
DOÇENT

1

1

Kerim açısından sosyal bütünleşme
ve ayrılıkçı tutumlar ile Kur'an-ı
Kerim'in Türkçe Çevirileri konularında
çalışmalar yapmış olmak.
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İSLAMİ
10

İLİMLER
FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM
BİLİMLERİ
İSLAM HUKUKU
ABD
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DOKTOR
ÖĞRETİM
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Temel İslam Bilimleri bilim dalında
1

1

ÜYESİ

doktora yapmış olup Sahabe Fıkhı
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Yönetimi alanında doktora

11

SAĞLIK

SAĞLIK YÖNETİMİ

BİLİMLERİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

FAKÜLTESİ

ABD

yapmış olup Yönetim ve Strateji
DOÇENT

1

1

alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Sağlık Kurumlarında İş Güvenliği ve
Akreditasyon konularında çalışmaları
olmak.

12

SAĞLIK

ÇOCUK GELİŞİMİ

BİLİMLERİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

FAKÜLTESİ

ABD

Çocuk Gelişimi veya Rehberlik ve
DOÇENT

1

1

Psikolojik Danışmanlık alanında doçent
unvanı almış olmak. Çocuk ve ergenler
üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Yönetimi alanında yüksek lisans

13

SAĞLIK

SAĞLIK YÖNETİMİ

DOKTOR

BİLİMLERİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

ÖĞRETİM

FAKÜLTESİ

ABD

ÜYESİ

ve doktora yapmış olmak. Sağlık
3

1

kurumlarında stratejik yönetim, liderlik ve
sağlık sistemleri üzerine çalışmalar
yapmış olmak.

14

SAĞLIK

ÇOCUK GELİŞİMİ

DOKTOR

BİLİMLERİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÖĞRETİM

FAKÜLTESİ

ABD

ÜYESİ

Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış
1

1

çalışmaları olmak.
Kimya veya Kimya Öğretmenliği lisans

KİMYA VE
TEKNİK
15

BİLİMLER
MYO

KİMYASAL İŞLEME
TEKNOLOJİLERİ
RAFİNERİ VE
PETROKİMYA

olmak. Otizmli çocuklar hakkında

mezunu olup, Fizikokimya bilim dalında
DOKTOR
ÖĞRETİM

doktora yapmış olmak. Kinetik,
1

1

ÜYESİ

Termodinamik, Süperparamagnetik
Nanopartiküller ve bunların
modifikasyonu üzerine çalışmalar

TEKNOLOJİSİ PR.

yapmış olmak.
Doktora eğitimini İnşaat Mühendisliği

16

KOZLUK

İNŞAAT

MYO

YAPI DENETİMİ PR.

anabilim dalı Hidrolik bilim dalında

DOKTOR
ÖĞRETİM

1

1

ÜYESİ

yapmış olmak. Hidroenerji, Küçük
Hidroelektrik Santraller, Çevresel
Hidrolik ve Taşkın Risk Yönetimi
alanında çalışmaları bulunmak.
Muhasebe ve Finansman bilim dalında

MUHASEBE VE
17

KOZLUK
MYO

VERGİ

DOKTOR

MUHASEBE VE

ÖĞRETİM

VERGİ

ÜYESİ

UYGULAMALARI PR.

yüksek lisans mezunu olup işletme
5

1

anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Sürdürülebilirlik endeksi ve sermaye
değişimleri ile ilgili çalışmaları olmak

7813/1-1
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere
aşağıda il ve sayıları belirtilen 196 adet sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna Temizlik
Görevlisi olarak çalıştırılmak üzere, “28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav
yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas
alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
1- GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki
genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
2- ÖZEL ŞARTLAR
1. Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
2. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P94 puan
türünden en az 55 (elli beş) puan almış olmak.
BAŞVURU YAPILABİLECEK İLLER VE KONTENJANLAR (196): Adana (3),
Adıyaman (1), Afyonkarahisar (2), Ankara (25), Antalya (4), Aydın (7), Balıkesir (8), Bayburt
(2), Bolu (1), Bursa (14), Çanakkale (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Düzce (1), Edirne
(10), Elazığ (4), Erzurum (2), Eskişehir (3), Giresun (1), Gümüşhane (2), Hakkâri (1), Iğdır (1),
Isparta (2), İstanbul (25), İzmir (7), Kahramanmaraş (4), Kars (3), Kastamonu (3), Kayseri (12),
Kırıkkale (3), Konya (4), Mersin (1), Niğde (1), Samsun (3), Sivas (5), Şanlıurfa (8), Tekirdağ
(1), Trabzon (6), Van (10).
3- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ
1. Başvurular; 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 9.30’da başlayacak, 30 Temmuz 2022
tarihinde saat: 23.59'da sona erecektir.
2. Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet
sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
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3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden
başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta
yoluyla yapılan başvurular da kabul edilmeyecektir.
4. Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.
4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1. Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi
bittikten sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P94 puanları esas alınmak suretiyle en
yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.
2. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil, pozisyon sayısının 4 katı kadar yedek aday
belirlenecektir.
3. İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen asil ve 4 katı kadar yedek aday listesi 5
Ağustos 2022 tarihinde Kurumumuz resmi internet sitesinde (www.dsi.gov.tr/duyurular) ve
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan
tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
5. Ataması yapılacak adaylardan istenilecek belgeler yerleştirme sonrası Kurumumuz
resmi internet sitesinde (www.dsi.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir.
5- SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
UNVANI

Destek
Personeli

ADEDİ

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME
ÜCRET TAVANI
(TL)

196

4.960,66
5.036,45
5.111,76
5.188,41
5.264,19

HİZMET YILI
Hizmet yılı;
a) 5 yıldan az olanlar,
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar,
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar,
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar,
e) 20 yıldan fazla olanlar

(Temmuz ayı zam oranı tabloya yansıtılmamıştır.)
6- DİĞER HUSUSLAR
1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu
sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler,
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya
çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir,
sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.
3. Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih
ettikleri İllere yapılacaktır.
İlanen duyurulur.
7859/1-1
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İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak
üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası
gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.
SIRA
NO

UNVANI

ADET

CİNSİYET

PUAN

ARANAN NİTELİKLER

TÜRÜ

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu
olmak.
Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan
şartlara haiz olmak.
Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık
sorunu bulunmadığını sağlık kurulu
raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak
kazanma durumunda istenecektir.)

Koruma ve
01

Güvenlik

2

Kadın

KPSSP94

Görevlisi

-160 cm’den kısa boylu olmamak, boy
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki
rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten
fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;160 cm
boyunda olan bir adayın kilosunun
60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az
olmaması gerekmektedir.) (Sağlık
kuruluşlarından alacağı rapor ile
belgelendirmek.)
Vücutta görünecek şekilde dövmesi
bulunmamak.
Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde 24 saat
esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda
çalışmasına engel durumu olmamak.
Ortaöğretim veya dengi okul mezunu
olmak.
Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik

Koruma ve
02

Güvenlik
Görevlisi

2

Erkek

KPSSP94

süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan
şartlara haiz olmak.
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Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık
sorunu bulunmadığını sağlık kurulu
raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak
kazanma durumunda istenecektir.)
-170 cm’den kısa boylu olmamak, boy
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki
rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten
fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm
boyunda olan bir adayın kilosunun
70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az
olmaması gerekmektedir.) (Sağlık
kuruluşlarından alacağı rapor ile
belgelendirmek.)
Vücutta görünecek şekilde dövmesi
bulunmamak.
Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde 24 saat
esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda

03

Büro
Personeli

2

Kadın

KPSSP93

04

Büro
Personeli

1

Erkek

KPSSP3

05

Destek
Personeli
(Şoför)

1

Erkek

KPSSP94

06

Destek
Personeli
(Temizlik
Görevlisi)

2

Kadın

KPSSP94

çalışmasına engel durumu olmamak.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici
Asistanlığı ön lisans programlarının
birinden mezun olmak. Belgelendirmek
kaydıyla sekreterlik alanında en az 1 yıl iş
tecrübesine sahip olmak.
Üniversitemiz Dil Eğitimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinde Görevlendirilmek
üzere Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans
mezunu olmak. SGK ile belgelendirmek
kaydıyla alanıyla ilgili en az 1 yıl iş
tecrübesine sahip olmak.
Ortaöğretim veya dengi okul mezunu
olmak. D sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak. SRC-2 belgesi ve psikoteknik
belgesine sahip olmak. Belgelendirmek
kaydıyla en az 3 yıl şoförlük tecrübesine
sahip olmak.
Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde
çalışmaya engel durumu olmamak.
Ortaöğretim veya dengi okul mezunu
olmak.
Temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini
gösterir devlet hastanelerinden sağlık
kurulu raporunu belgelemek. (Atanmaya
hak kazanma durumunda istenecektir.)
Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış
mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya
engel durumu olmamak.
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Ortaöğretim Kurumlarının Metal
Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun
olmak. Kaynakçılık ustalık belgesine sahip

Destek
07

Personeli
(Bakım

olmak. Kalorifer ateşçisi belgesine sahip
1

Erkek

KPSSP94

olmak Belgelendirmek kaydıyla alanıyla
ilgili en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

onarım)

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış
mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya
engel durumu olmamak.
Herhangi bir lisans programından mezun
olmak. Ürün ve Hizmet Maliyeti
Hesaplama Geliştirme ve Uyum Eğitimi,
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme

08

Büro
Personeli

1

Erkek/
Kadın

KPSSP3

ve Uyum Eğitimi, Muhasebede Veri
Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve
Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak
ve SGK ile belgelendirmek kaydıyla
Muhasebe alanında en az 3 (üç) yıl
tecrübesi olmak.
İşletme veya İktisat, lisans programlarının
herhangi birinden mezun olmak. R ile Veri

09

Büro
Personeli

Bilimine Giriş ve Microsoft Excel
1

Erkek

KPSSP3

Temelleri sertifikalarına sahip olmak. Proje
Yöneticisi olarak çalışmış olmak. Bütçe ve
Raporlama alanında en az 5 (beş) yıl
tecrübesi olmak.
Herhangi bir ön lisans programından

10

Büro
Personeli

1

Erkek/
Kadın

KPSSP93

birinden mezun olmak. Kalite Yönetim
Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İç
Tetkikçi Eğitim sertifikalarına sahip olmak.
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık, Reklamcılık
ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve

11

Büro
Personeli

1

Kadın

KPSSP3

Tanıtım lisans programlarının birinden
mezun olmak. İnsan Kaynakları Yönetimi
sertifikalarına sahip olmak. SGK ile
belgelendirmek kaydıyla alanıyla ilgili en
az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
Üniversitemiz Öğrenci işleri Daire
Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Ofisinde
görevlendirilmek üzere, herhangi bir lisans

12

Büro
Personeli

1

Erkek/
Kadın

KPSSP3

programından mezun olmak. Bilgisayar
İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak.
Belgelendirmek kaydıyla yabancı dil
İngilizce sınavından en az 80 puan almış
olmak.
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BAŞVURACAK ADAYLARDA GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
Başvuru yapacak adaylarda yukarıdaki tabloda belirtilen özel şartlarla birlikte aşağıda
belirtilen genel ve özel şartlar aranır.
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor
olmak.
2- Adayların bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara başvurabilmeleri için, 6 Eylül 2020,
25 Ekim 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından
(2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Ön Lisans ve 2020-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu
sınavların birinden en az 60 puan almış olmaları gerekir.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
5- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.
6- Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli
olmamak.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak
istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren
1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu
durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.
8- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
9- Yapılacak olan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
10- Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
11- Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı başvurmuş olduğunuz
kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz başvuru, ilgili
komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların kamu veya özel
sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.
13- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir.
14- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda
bulunduğu kadronun sıra numarası belirteceklerdir. Birden fazla kadroya başvuran adayların
başvuruları ile kadronun sıra numarası belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
(son gün mesai saati bitimine kadar) İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
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Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR
adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi
içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular, nitelikleri uygun olmayan
adayların başvuruları ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
DİKKAT: Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız pozisyona başvurmanız ve
sıralamaya girmeniz halinde Üniversitemiz tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde
bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız ve diğer adayları mağdur etmemeniz için başvurunuzu
göndermeden önce başvurunuzun durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Bir
pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması
yeterlidir. Ayrıca, bu ilanda “Başvuracak Adaylarda Genel ve Özel Şartlar” başlıklı uyarıları
mutlaka okumanız ve başvuru yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve
imzalı),
2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler
kabul edilir)
3- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul
edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
5- İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınacaktır.)
6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devletten alınabilir )
7- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir,
kurum türünün “RESMİ” belgenin neden verileceği “DEVLET MEMURİYETİ” seçilerek
alınması gerekmektedir.)
8- Boy/Kilo Gösterir Belge Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır (Koruma ve
Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan istenecektir)
9- Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir,
çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.)
10- Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge
oluştur seçeneği kullanılmalı)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananlar, işe başlamaları için gerekli belgeler
ile teslim edilecek yer ve zaman Üniversitemizin http://www.bakırcay.edu.tr adresinden
görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde başvuru işlemlerinde aynı puanı alan
adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde
yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Her pozisyonun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak yerleşen
adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi
içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı sonradan tespit edilen, arşiv
araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan vb. adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.
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İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler
ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı
sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem
yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Adayların başvuru sırasında, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve eposta adresini
kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeler takip etmeleri önem
arz etmektedir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN GENEL GÖREVLERİ:
• Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin açık ve kapalı mekanları, binaların ana girişi
dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas
yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri
nemli bezle silmek.
• Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana
taşımak.
• Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt
havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
aynaları ve muslukları silmek.
• Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya
taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve
peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.
• Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak.
• Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek.
• Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri
tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
• Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal
ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun
yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
• Temizlik olmak üzere bu alanda verilecek diğer işleri yapmak.
NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmesi personelin
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını
kabul etmiş sayılırlar.
İzmir Bakırçay Üniversitesinin İzmir ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan
adaylar merkez kampüs veya görevlendirilecekleri bağlı birimlerinin olduğu ilçede ikamet
edecektir.
Atanmaya hak kazanan personelden görevinin niteliklerini uygun yürütmeleri açısından
sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyan ve sağlık raporu talep edilecektir.
BİLGİ İÇİN
İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Tel: 0232 493 00 00 (11373)
7844/1-1
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dallarıprogramları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında
Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik,
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor
öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. (Postadaki
gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen
başvurular dikkate alınmayacaktır.)
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren (yayımlandığı tarih
dâhil) 15 (on beş) gündür.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya
Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren
belgeleri sunmaları gerekmektedir.
Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar aşağıda gösterilen belgeler olup 4 takım
CD /USB Bellek halinde hazırlanacak ve özgeçmiş ile yayınlar hariç 1 takım çıktı halinde teslim
edilecektir.
1. Üniversitemiz
Personel
Daire
Başkanlığının
internet
sitesindeki
Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar
menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,
4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,
6. Özgeçmiş ve yayın listesi,
7. Yayınlar,
8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
9. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet
Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar aşağıda gösterilen belgeler
olup 4 takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacak ve özgeçmiş ile yayınlar hariç 1 takım çıktı
halinde teslim edilecektir.
1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/
Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer
alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,
4. Yabancı dil belgesi,
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,
6. Özgeçmiş ve yayın listesi,
7. Yayınlar,
8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday
Etkinlik-Puanlama Tablosu" nun doldurulması gerekmektedir.
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10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet
Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).
S.No.

Birim

Bölüm

ABD/Program

Unvan

Adet

1

FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

TARİH

GENEL TÜRK
TARİHİ

Doçent

1

2

ÇAĞDAŞ TÜRK
FEN-EDEBİYAT
LEHÇELERİ VE
FAKÜLTESİ
EDEBİYATLARI

3

FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

FELSEFE

4

FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

FİZİK

5

İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

İŞLETME

6

ÇALIŞMA
İKTİSADİ VE
EKONOMİSİ VE
İDARİ BİLİMLER
ENDÜSTRİ
FAKÜLTESİ
İLİŞKİLERİ

SOSYAL
SİYASET VE
SOSYAL
GÜVENLİK

7

İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT
POLİTİKASI

Dr.Öğr.Üyesi

1

8

İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT
POLİTİKASI

Dr.Öğr.Üyesi

1

9

İKTİSADİ VE SİYASET BİLİMİ
İDARİ BİLİMLER
ve KAMU
FAKÜLTESİ
YÖNETİMİ

HUKUK
BİLİMLERİ

Dr.Öğr.Üyesi

1

10

İKTİSADİ VE SİYASET BİLİMİ KENTLEŞME VE
İDARİ BİLİMLER
ve KAMU
ÇEVRE
Dr.Öğr.Üyesi
FAKÜLTESİ
YÖNETİMİ
SORUNLARI

1

11

İLAHİYAT
FAKÜLTESİ

12

İLAHİYAT
FAKÜLTESİ

ÇAĞDAŞ TÜRK
LEHÇELERİ VE Dr.Öğr.Üyesi
EDEBİYATLARI
SİSTEMATİK
FELSEFE VE
MANTIK

Dr.Öğr.Üyesi

1

NÜKLEER FİZİK Dr.Öğr.Üyesi

1

MUHASEBE VE
FİNANSMAN

1

Doçent

Dr.Öğr.Üyesi

FELSEFE VE DİN
DİN BİLİMLERİ Dr.Öğr.Üyesi
BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM
BİLİMLERİ

1

İSLAM HUKUKU Dr.Öğr.Üyesi

Nitelik
Doçentlik unvanını Genel Türk Tarihi
bilim alanında almış olmak. Kırım
Tatar kültürü üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
Doktora unvanını Türk Edebiyatı
bilim dalında almış olmak. Türk
Dünyası çağdaş edebiyatları
alanında çalışmalar yapmış olmak.
Doktora unvanını Siyaset Felsefesi
alanında almış olmak. Siyaset ve
bilgi felsefesi konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Doktora unvanını Fizik anabilim
dalında almış olmak. Deneysel
nükleer fizik alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Doçentlik unvanını Finans bilim
alanında almış olmak. Davranışsal
finans alanında çalışmalar yapmış
olmak.

Doktora unvanını Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri alanında almış
1
olmak. Yaşlanma ve sosyal güvenlik
alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

1

1

Doktora unvanını İktisat alanında
almış olmak. Türkiye'de firmaların
büyüklük dağılımı ve iktisatta büyük
veri üzerine çalışmaları olmak.
Doktora unvanını İktisat Politikası
alanında almış olmak. Finansal
istikrar ve Merkez Bankası
bağımsızlığı konularında çalışma
yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi lisans mezunu
olmak. Doktora unvanını Özel Hukuk
programında almış olmak.
Doktora unvanını Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi alanında almış
olmak. Toplumcu belediyecilik
konularında çalışma yapmış olmak.
Doktora unvanını Felsefe ve Din
Bilimleri anabilim dalında almış
olmak. Ortodoks ve Doğu Avrupa
Yahudileri üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
Doktora unvanını Temel İslam
Bilimleri anabilim dalında almış
olmak. İslam hukukunda erken
dönem nevâzil literatürü üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
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13

İLAHİYAT
FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM
BİLİMLERİ

KUR'AN-I KERİM
OKUMA VE
Dr.Öğr.Üyesi
KIRAAT İLMİ
ABD

14

SAĞLIK
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

BESLENME VE
DİYETETİK

BESLENME VE
DİYETETİK

15

SAĞLIK
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

BESLENME VE
DİYETETİK

BESLENME VE
Dr.Öğr.Üyesi
DİYETETİK

16

SAĞLIK
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

17

SAĞLIK
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

18

SAĞLIK
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

SAĞLIK
YÖNETİMİ

SAĞLIK
YÖNETİMİ

Doçent

Dr.Öğr.Üyesi

SOSYAL HİZMET SOSYAL HİZMET Dr.Öğr.Üyesi

SOSYAL HİZMET SOSYAL HİZMET Dr.Öğr.Üyesi

19

SAĞLIK
SAĞLIK
YÖNETİM VE
HİZMETLERİ
KURUMLARI Dr.Öğr.Üyesi
ORGANİZASYON
MESLEK
İŞLETMECİLİĞİ
YÜKSEKOKULU

20

TEKNİK
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR
BİLİMLER
Dr.Öğr.Üyesi
TEKNOLOJİLERİ PROGRAMCILIĞI
MESLEK
YÜKSEKOKULU

1

1

1
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Doktora unvanını Temel İslam
Bilimleri anabilim dalında almış
olmak. Kıraat alanında çalışmalar
yapmış olmak. Tashihi huruf ile
hafızlık belgesine sahip olmak.
Doçentlik unvanını Beslenme ve
Diyetetik bilim alanında almış olmak.
Yeme davranışı bozukluklarında
beslenme konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Lisans, yüksek lisans ve doktora
derecelerini Beslenme ve Diyetetik
alanında almış olmak. Psikolojik
hastalıklarda beslenme konularında
çalışmalar yapmış olmak.

1

Lisans ve doktora derecesini Sağlık
Yönetimi alanında almış olmak.
Sağlık kurumlarında insan kaynakları
yönetimi uygulamalarıyla ilgili
çalışmalar yapmış olmak.

1

Doktora unvanını Sosyal Hizmet
veya Sosyoloji alanında almış olmak.
Sosyal politika, sosyal teori ve
toplumsal değişim konularında
çalışmalar yapmış olmak.

Doktora unvanını Sosyal Hizmet
alanında almış olmak. Sosyal hizmet
1
kuramı, sosyal yardım ve yaşlılık
konularında çalışmalar yapmış
olmak.
Yüksek lisans ve doktora derecelerini
İşletme anabilim dalında almış
olmak. Sağlık kurumları işletmeciliği,
1
sağlık yönetimi ve sağlık ekonomisi
konularında çalışmalar yapmış
olmak.

1

21

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

TIBBİ
Dr.Öğr.Üyesi
FARMAKOLOJİ

1

22

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

TIBBİ GENETİK Dr.Öğr.Üyesi

1

23

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP
BİLİMLERİ

HİSTOLOJİ VE
Dr.Öğr.Üyesi
EMBRİYOLOJİ

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans ve
yüksek lisans mezunu olmak.
Doktora unvanını Bilgisayar
Mühendisliği veya Hesaplamalı
Bilimler alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta
Uzmanlık veya Doktora unvanını
Tıbbi Farmakoloji alanında almış
olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta
Uzmanlık veya Doktora unvanını
Tıbbi Genetik alanında almış olmak.
Doktora unvanını Histoloji ve
Embriyoloji alanında almış olmak.
Kök hücre ve infertilite konularında
çalışmalar yapmış olmak.

7663/1-1
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
SİGORTACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
A. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
1) Kurumumuzda açık bulunan Sigortacılık Uzman Yardımcısı kadrolarına atama
yapılmak üzere 10 (on) Sigortacılık Uzman Yardımcısı alınacaktır.
2) Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.
3) Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının 15 (onbeş) katı aday
çağrılacaktır.
B. SINAV TARİHİ VE YERİ
1) Giriş sınavının yazılı aşaması, 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü İstanbul’da yapılacaktır.
2) Giriş sınavının yazılı aşamasına girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yeri sınavdan en
az 15 gün önce Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
C. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Üniversitelerin Hukuk bölümü veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim
kurumlarının hukuk bölümünden mezun olmak.
3) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987
tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)
4) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının
KPSSP4 ve KPSSP5 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak.
5) Giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde ÖSYM tarafından
yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil
Sınavından (e-YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin herhangi birinden en az (C)
düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
6) Aranılan şartları taşıyan adaylardan KPSSP4, KPSSP5 puan türlerinden, en yüksek
puanı alan adaydan başlanarak yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 15
(onbeş) katı aday arasına (150 kişi) girmiş olmak.
7) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılmaya hak
kazanır.
Ç. SINAV BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE İSTENİLECEK BELGELER
1) Sınav başvuruları 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp, 02 Ağustos 2022
Salı günü saat 17.00’de sona erecektir.
2) Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) yer alan link
üzerinden yapılacaktır.
3) Başvurular; Sınav Başvuru Formunun (T.C. Kimlik numarası beyanlı) elektronik
ortamda doldurulması, Sınav Başvuru Formunda belirtilen ilgili bölümlere, son üç ay içinde
çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf, KPSS Sonuç Belgesi barkodlu internet çıktısı, Dil Sınavı Sonuç
Belgesi barkodlu internet çıktısının yüklenmesi suretiyle tamamlanacaktır.
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4) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular
dikkate alınmayacaktır.
5) İstenen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak
talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.
D. YAZILI SINAV AŞAMASI
1) Giriş sınavının yazılı aşaması “Klasik Usulde” ve tek oturumda yapılacaktır. Yazılı
sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.
SINAV KONU
GRUBU

HUKUK
VE
TEMEL
İKTİSAT

KONU ALANLARI

- Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel
Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras
Hukuku hariç), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme,
Ticaret Şirketleri, Sigorta Hukuku), Ceza Hukuku
(Genel Esaslar), İdare Hukuku,
- Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya
Ekonomisi

KONU ALANLARI
İTİBARIYLA
SORU AĞIRLIK
ORANI

HUKUK % 75
İKTİSAT % 25

2) Yazılı sınav 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için sınav puanının
en az 70 puan olması gerekmektedir.
3) Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak
atama yapılacak kadronun dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
4) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak
kazanacaktır.
5) Başarılı olanların listesi, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/)
ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
E. SÖZLÜ SINAV AŞAMASI
1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir ve söz konusu yönler bakımından adaylara ayrı ayrı puan
verilmek suretiyle sözlü sınav puanı belirlenir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için
50 puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.
2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
3) Sözlü sınav tarihi ve yeri, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/)
ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
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F. DEĞERLENDİRME
1) Giriş Sınavı başarı puanı; sınav komisyonunca giriş sınavının yazılı ve sözlü
aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak
suretiyle tespit edilir.
2) Sınavda başarılı olanların sayısı atama yapılacak kadro sayısından fazla ise en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak
belirlenecektir.
3) Ayrıca giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını
geçmemek üzere yedek aday belirlenecektir.
4) Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
5) Asıl listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu
takdirde, sınav sonucunun ilanından itibaren altı ay içerisinde bu kadrolara en yüksek puan alan
yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir.
6) Yedek adayların hakları, daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir
öncelik teşkil etmez.
7) Giriş

sınavında

başarılı

olan

adaylar,

Kurumun

resmi

internet

sitesinden

(https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Ayrıca başarılı olan adaylara, sınav sonuçları yazılı
olarak bildirilecektir.
G. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
1) Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi iş günü içerisinde, Kuruma
iletilecek şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir.
2) İtirazın Kuruma ulaşmasını takip eden on iş günü içinde giriş sınav komisyonu
tarafından ilgili itiraz değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde
yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
H. DİĞER HUSUSLAR
1) Giriş sınavının yazılı aşamasına katılacak olan adayların kimlik tespitini sağlamak
üzere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı), Sürücü Belgesi veya kullanım süresi
dolmamış Pasaport belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
2) Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi,
cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu
bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların
durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
3) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
İlan olunur.

7468/1-1
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2022-02)
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B)
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek
2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu
puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.
A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak.
2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
3- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı
Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
hükmüne aykırı durumu olmamak.
4- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve
belgelendirmek.
5- Adayların ilgili 2020 KPSS(B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir.
6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
7- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru
yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
9- “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve
Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan
adaylar hakkında ilgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup
sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
10- Başvuran adaylar Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ihtiyaç bulunan birimlerinde ve
ilçelerinde görevlendirilecektir.
11- Adayların aranan niteliklere başvurunun son günü itibariyle sahip olması
gerekmektedir.
B- KONTENJAN DAĞILIMI:
Kadro
İlan Sıra
Unvan
Aranılan Nitelikler
Sayısı
1- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
2- MEB onaylı “İşletmelerde Hijyen” belgesine sahip olmak.
3- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
4- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
5- Cinsiyeti Erkek olmak.
Destek
6- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 50 puan
S2022-04
Personeli
1
almış olmak.
(Temizlik)
7- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
8- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
9- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve iç ve dış mekânda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
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S2022-05

Destek
Personeli
(Temizlik)

1

S2022-06

Destek
Personeli
(Temizlik)

3

S2022-07

Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi

2
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1- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
2- MEB onaylı Sıvı veya Doğal Gaz Yakıtlı Kalorifer
Ateşçisi belgesine sahip olmak.
3- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
4- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
5- Cinsiyeti Erkek olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 50
puan almış olmak.
7- Temizlik
görevini
devamlı
yapmasına
engel
olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
8- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum
göstermek.
9- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve iç ve dış
mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak.
1- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
2- MEB onaylı “İşletmelerde Hijyen” belgesine sahip
olmak.
3- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
4- Cinsiyeti Kadın olmak.
5- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 50
puan almış olmak.
6- Temizlik
görevini
devamlı
yapmasına
engel
olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
7- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum
göstermek.
8- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve iç ve dış
mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak.
1- Önlisans mezunu olmak.
2- Önlisans mezuniyetinden sonra en az 1 yıl Koruma
veya Güvenlik alanında çalıştığını barkodlu meslek kodu ve
açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile
belgelendirmek.
3- Başvuru ve yerleştirme sırasında Geçerli Özel Güvenlik
Eğitim Sertifikasına / Belgesine sahip olmak. (Başvuru /
değerlendirme / görev aşamasında süresi biten / bitmek üzere
olan belgelerin yenilenmesinin aday tarafından zamanında
yapılması
/ yapılmış olması zorunludur.)
4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5- 01.01.1982-01.01.1997 arası doğumlu olmak.
6- Sağlık kuruluşlarından alınacak raporla 165 cm’den kısa
olmamak ve beden kitle endeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil)
arasında olduğunu belgelendirmek.
7- Cinsiyeti Kadın olmak.
8- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50
puan almış olmak.
9- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları
taşımak.
10- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu
bulunmamak.
11- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık,
körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser,
uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
12- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve
nöbet noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
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S2022-08

Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi

3

S2022-09

Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi

2
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1- Önlisans mezunu olmak.
2- Önlisans mezuniyetinden sonra en az 1 yıl Koruma
veya Güvenlik alanında çalıştığını barkodlu meslek kodu ve
açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile
belgelendirmek.
3- Başvuru ve yerleştirme sırasında Geçerli Özel Güvenlik
Eğitim Sertifikasına / Belgesine sahip olmak. (Başvuru /
değerlendirme / görev aşamasında süresi biten / bitmek üzere
olan belgelerin yenilenmesinin aday tarafından zamanında
yapılması / yapılmış olması zorunludur.)
4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
6- 01.01.1982-01.01.1997 arası doğumlu olmak.
7- Sağlık kuruluşlarından alınacak raporla 170 cm’den kısa
olmamak ve beden kitle endeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil)
arasında olduğunu belgelendirmek.
8- Cinsiyeti Erkek olmak.
9- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50
puan almış olmak.
10- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları
taşımak.
11- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu
bulunmamak.
12- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık,
körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser,
uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
13- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve
nöbet noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
1- Lisans mezunu olmak.
2- Lisans mezuniyetinden sonra en az 1 yıl Koruma
veya Güvenlik alanında çalıştığını barkodlu meslek kodu ve
açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile
belgelendirmek.
3- Başvuru ve yerleştirme sırasında Geçerli Özel Güvenlik
Eğitim Sertifikasına / Belgesine sahip olmak. (Başvuru /
değerlendirme / görev aşamasında süresi biten / bitmek üzere
olan belgelerin yenilenmesinin aday tarafından zamanında
yapılması / yapılmış olması zorunludur.)
4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
6- 01.01.1982-01.01.1997 arası doğumlu olmak.
7- Sağlık kuruluşlarından alınacak raporla 170 cm’den kısa
olmamak ve beden kitle endeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil)
arasında olduğunu belgelendirmek.
8- Cinsiyeti Erkek olmak.
9- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP3 puan türünde en az 50 puan
almış olmak.
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S2022-10 Büro Personeli

1

S2022-11 Büro Personeli

1
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10- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları
taşımak.
11- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu
bulunmamak.
12- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık,
körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser,
uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
13- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, binalarında ve
nöbet noktalarında ve iç ve dış mekânda 7/24 esasına göre
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
1- Yükseköğretim Kurumlarının İşletme Yönetimi veya
İnsan Kaynakları Yönetimi programı önlisans mezunu olmak.
2- Önlisans mezuniyetinden sonra Büro İşleri alanında
en az 1 yıl çalıştığını barkodlu meslek kodu ve
açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile
belgelendirmek.
3- Erkek adaylar için Askerlik Hizmetini tamamlamış
olmak.
4- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
5- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50
puan almış olmak.
6- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum
göstermek.
7- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel
durumu olmamak.
1- Yükseköğretim Kurumlarının İşletme programı lisans
mezunu olmak.
2- Lisans mezuniyetinden sonra en az 7 yıl 4211.09:
Bankacılık Meslek Elemanı olarak çalıştığını barkodlu
meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet
Dökümü ile belgelendirmek.
3- 6225: MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası
sahibi olmak.
4- Erkek adaylar için Askerlik Hizmetini tamamlamış
olmak.
5- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP3 puan türünde en az 50 puan
almış olmak.
7- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum
göstermek.
8- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel
durumu olmamak.
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S2022-12 Büro Personeli

1

S2022-13 Büro Personeli

1
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1
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1- Yükseköğretim Kurumlarının Bilgi Yönetimi programı
önlisans mezunu olmak.
2- Önlisans mezuniyetinden sonra Büro İşleri alanında en
az 1 yıl çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını
gösterir SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
3- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
4- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
5- Cinsiyeti Erkek olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50
puan almış olmak.
7- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum
göstermek.
8- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel
durumu olmamak.
1- Yükseköğretim Kurumlarının Kamu Yönetimi veya
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarının
birinden mezun olmak.
2- Lisans mezuniyetinden sonra 4311.06 Ön Muhasebeci
olarak çalıştığını barkodlu SGK Hizmet Dökümü ile
belgelendirmek.
3- 6225: MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası
sahibi olmak.
4- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
5- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
6- Cinsiyeti Erkek olmak.
7- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP3 puan türünde en az 50 puan
almış olmak.
8- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum
göstermek.
9- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel
durumu olmamak.
1- Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi veya Spor
Eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak.
2- En az Bronz Bröve Cankurtaranlık belgesine sahip
olmak.
3- Cankurtaranlık belgesinin hizmet verilecek yıla ait vizesi
yapılmış olmak. (Takip eden yıllarda da vize
yenilenmesinin aday tarafından zamanında yapılması
zorunludur.)
4- En az İkinci Kademe Yüzme Antrenörü belgesine sahip
olmak.
5- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
6- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
7- Cinsiyeti Erkek olmak.
8- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP3 puan türünde en az 50 puan
almış olmak.
9- Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.
10- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel
durumu olmamak.
11- Söz konusu pozisyon cankurtaran görevi ile birlikte
sporla ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kullanılacaktır.
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1- Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi veya Spor
Eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak.
2- En az Bronz Bröve Cankurtaranlık belgesine sahip
olmak.
3- Cankurtaranlık belgesinin hizmet verilecek yıla ait vizesi
yapılmış olmak. (Takip eden yıllarda da vize
yenilenmesinin aday tarafından zamanında yapılması
zorunludur.)
4- En az İkinci Kademe Yüzme Antrenörü belgesine sahip
olmak.
5- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
6- Cinsiyeti Kadın olmak.
7- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP3 puan türünde en az 50 puan
almış olmak.
8- Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.
9- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel
durumu olmamak.
10- Söz konusu pozisyon cankurtaran görevi ile birlikte
sporla ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kullanılacaktır.
1- Yükseköğretim Kurumlarının Doğalgaz ve Tesisatı
Teknolojisi, Doğalgaz Isıtma, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhiyat
Tesisleri Teknikleri, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi,
Doğalgaz ve Isıtma, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat,
Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikerliği, Doğalgaz,
Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı
Teknolojisi, Gaz Tesisatı ve Teknolojisi, Isıtma ve Sıhhi
Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve
Doğalgaz, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
2- Önlisans mezuniyetinden sonra en az 2 yıl Tesisat,
İklimlendirme veya Havuz Görevlisi / Operatörü alanında
çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir
SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
3- MEB veya İŞKUR onaylı Havuz Suyu Operatörü
belgesine sahip olmak.
4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
5- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
6- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
7- Cinsiyeti Erkek olmak.
8- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50
puan almış olmak.
9- Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.
10- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel
durumu olmamak.
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1- Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, ElektrikElektronik, Elektrik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi,
Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı, Elektrik Makine
Tamir ve Bakım, Endüstriyel Elektrik önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
2- Önlisans mezuniyetinden sonra en az 2 yıl Elektrik
veya Elektronik alanında çalıştığını barkodlu meslek kodu
ve açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile
belgelendirmek.
3- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
4- Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış
olmak.
5- 01.01.1982-01.01.1994 arası doğumlu olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP93 puan türünde en az 50
puan almış olmak.
7- Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.
8- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel
durumu olmamak.
1- Ortaöğretim (Lise) Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme alanından mezun olmak.
2- Lise mezuniyetinden sonra en az 2 yıl Tesisat,
İklimlendirme veya Havuz Görevlisi / Operatörü alanında
çalıştığını barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir
SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
3- MEB veya İŞKUR onaylı Havuz Suyu Operatörü
belgesine sahip olmak.
4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
5- Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış
olmak.
6- 01.01.1982-01.01.1997 arası doğumlu olmak.
7- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 50
puan almış olmak.
8- Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.
9- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel
durumu olmamak.
1- Ortaöğretim (Lise) Kurumlarının Elektrik-Elektronik
Teknolojisi veya Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü
alanından mezun olmak.
2- Lise mezuniyetinden sonra en az 2 yıl Elektrik veya
Elektronik alanında çalıştığını barkodlu meslek kodu ve
açıklamalarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile
belgelendirmek.
3- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
4- Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış
olmak.
5- 01.01.1982-01.01.1997 arası doğumlu olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B), KPSSP94 puan türünde en az 50
puan almış olmak.
7- Vardiyalı çalışma düzenine engeli olmamak.
8- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmaya engel
durumu olmamak.
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TEMİZLİK GÖREVLİSİ GENEL GÖREVLERİ:
-Söz konusu pozisyon temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi
iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerin
yerine getirilmesi için kullanılacaktır.
-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin açık ve kapalı mekanları, binaların ana girişi
dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas
yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri
nemli bezle silmek.
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana
taşımak.
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.
-Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak
kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve
muslukları silmek.
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya
taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak.
-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj
bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak.
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek.
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri
tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve
malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde
ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
-Temizlik olmak üzere bu alanda verilecek diğer işleri yapmak.
C-BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:
1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi - Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
internet adresi üzerinden 04.07.2022 – 18.07.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da
kabul edilmeyecektir.
3- Süresi içinde yapılmayan, tamamlanmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz
sorumlu değildir.
4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla
başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit
edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.
7- İlan edilen unvanlardan belgelendirilmesi istenen durumlarla ilgili gerekli resmi
belgelerin “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler alanından aranılan belgelerini
ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
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8- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi”
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
9- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma
hakkına sahiptir.
Ç- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
resmi internet sayfasında (https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr) yayımlanacaktır.
2- Her unvan için asıl aday sayısının kaç katına kadar yedek aday belirleneceğine
Üniversite tarafından oluşturulan Kurul ve Komisyonlar tarafından karar verilecek olup asıl
kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan
şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav
sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir
hak iddia edemeyecektir.
6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar
haklarını kaybederler.
7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi
fesih edilir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir
D- İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı https://pdb.bandirma.edu.tr
internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.
Telefon: 0266 717 01 17 Dahili: 1652, 1655, 1657, e-Posta: personel@bandirma.edu.tr
E-DİĞER HUSUSLAR:
1- Üniversitenin Balıkesir ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini
mümkün değildir.
2- İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği veya diğer
hizmetlerin sunulduğu farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

1

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

1

–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

3
21

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

66

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.

