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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uzak-

tan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uzaktan Eği-

tim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
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b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Uzaktan Eğitim: Yükseköğretim kurumlarında eğitim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim

teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğ-

rencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşime dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı

tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı ve/veya eş zamansız şe-

kilde verildiği eğitimi,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak örgün ve/veya uzaktan yapı-

lacak olan mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri, lisans tamamlama lisansüstü eğitim ve sertifika

programlarına ilişkin eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve uy-

gulamaları yürütmek.

b) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eği-

tim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonlara ilişkin çalışmalar yapmak.

c) Üniversite bünyesinde verilmekte olan ön lisans, lisans, lisansüstü programlarına

ilişkin derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygula-

maların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama

yapmak.

ç) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki

kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar

önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

d) Faaliyet amacı ve alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak

ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek,

projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz ya-

yınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İletişim ve bilişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitimle yapılan ön lisans, lisans

ve lisansüstü programlarını, kursları, seminerleri, konferansları ve hayat boyu öğrenme kap-

samında değerlendirilecek her türlü programı düzenlemek.

b) Üniversitenin öğrencilerine ve topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzak-

tan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri eğitim

programlarını planlamak, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin geli-

şimini takip etmek, uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik alt yapı işlerini yürütmek, uzaktan eğitim

konularına ilişkin olarak iletişim ve bilişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği

yapmak.
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c) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplantılar

ve sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya iş birliği ile organize etmek.

ç) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eği-

tim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonlara ilişkin çalışmalar yapmak.

d) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri eğitim

faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, ilgili birimlerle

iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

e) Uzaktan eğitim konusunda uygulanmakta olan ilgili mevzuatı takip etmek, uygula-

maları bu kapsamda düzenlemek.

f) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca ka-

rarlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görev-

lendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinde

Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından

en çok üç kişi üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Mü-

dürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yar-

dımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda

yardımcılarından birisini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görev-

lendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak. 

d) Uzaktan eğitim kapsamında mesleki–kişisel gelişim eğitimleri, kurs, seminer, ön li-

sans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları

düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Senatonun onayına sunmak.

e) Her türlü uzaktan eğitim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve

akademik desteğin verilmesini sağlamak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil en fazla on iki

üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör ta-
rafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirile-
bilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çoklu-
ğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sa-
yılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, eğitim-öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar

almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesinin,  16/11/2018 tarihli ve 30597

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uy-
gun olarak mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme,
trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile ulus-
lararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde ya-
pılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlan-
mıştır.
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Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim

Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.   

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri,

b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, si-

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,

tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizas-

yon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgi-

sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,

kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek

birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-

lanması ile tamamlanan işlemleri,

ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari

şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve

gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,

e) İhale yetkilisi: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetin uygun

gördüğü Üniversite yöneticisi ile görevlileri,

f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,

g) Kiralama: Beykent Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,

ğ) Kiraya verme: Beykent Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluş-

turmasını,

h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

ı) Mütevelli Heyet: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

i) Seyahat alımları: Beykent Üniversitesinin, münhasıran eğitim-öğretim faaliyetleriyle

ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama ve benzeri

işlemlerini,

j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda ön-

görülen mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,

l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

belgeleri,

m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,

n) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,

o) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili

maddelerinde gösterilen işlemleri,
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ö) Üniversite: Beykent Üniversitesini, 

p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

mamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj

işleri ile benzeri yapım işlerini,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, re-

kabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla

ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-

retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı

olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu

oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlilik kuralları

MADDE 5 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,

ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliklerinin

belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

Tahmini bedel

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-

mini bedel, Üniversite ilgili birimleri tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre

gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası,

sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı,

kiralanması, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tes-

piti için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şahısları/şirketleri

tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak

değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da

eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel ge-

rektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti

sırasında bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit

edilmiş birim fiyatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlilik ilanlarında

yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Komisyonlar

MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversite görevlilerinden birinin başkanlığında, ihale

konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılımıyla kurulacak komisyonları görev-

lendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun; muayene

ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonu kurulması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği

kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.
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(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-

ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser

kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-

rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

İhale işlem dosyası

MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokü-

manı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve

diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler

bulunur.

Onay belgesi

MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-

lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni, ge-

çici ve kesin teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin

ne olacağı gösterilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci

başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İlan

MADDE 10 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile

ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-

yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7

takvim gününden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-

zetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir

bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırıl-

maz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu de-

ğildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

ç) İhale onayında gerekli görülmüş ise geçici teminat miktarı.

d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.

e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

lenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya

sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.

(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.  İhale/ön

yeterlilik ilanında değişiklik yapılması zarureti hasıl olması durumunda, dokümanın esasını

değiştirmeyecek nitelikte olması durumunda zeyilname hazırlanarak son teklif verme gününden
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en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların

tamamına gönderilir. Değişikliğin ihale/ön yeterlik dokümanının esasını değiştirecek nitelikte

olması durumunda, ilan iptal edilerek yeni ihale dokümanına göre ilana çıkılır.

(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.

İhale/ön yeterlik dokümanı

MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer

belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik

kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı, Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik

veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın

bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından

tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, un-

vanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

İhaleye katılamayacaklar

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar.

b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer ka-

nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca

veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli

ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan

yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-

layı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında

taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-

lenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-

tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine

katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar; bu kişilerin ortakları, ortaklık payı

%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri

ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.

Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında

tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-

lerek ihale iptal edilir.
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Şartnameler

MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve tek-

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlere, ihale dokümanının bir parçası

olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği

sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat

eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Alt yükleniciler

MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme

imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.

Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-

luluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

İhale usulleri

MADDE 15 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile

yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık

usullerinden biri uygulanır. 

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-

gulanması esastır.

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu

maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal

ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının

%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetin, Üniversite lehine sonuç ürete-

ceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü

MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin

özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygu-

lanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön ye-

terlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ila-

nında belirtilir.  

(3) Ön yeterlilik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlilikleri tespit edi-

lenler arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli

veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet

edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli

sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal

edilir.
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(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci

ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü

MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi

gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının

zorunlu olması.

c) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl

TÜFE oranına göre güncellenecek beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tu-

tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir

ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kira-

lanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın

(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik

belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu, ayrıca her bir

istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına

esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-

dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-

rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın-

ması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında

belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu

işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-

lerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde

ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda

ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat tek-

lifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-

kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul

edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-

zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin

MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi.

b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek

ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk

alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.
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c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması

ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve

kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya

özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE ora-

nına göre güncellenecek ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli

aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma

ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-

kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir

tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-

yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversitenin

adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokü-

manının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı

ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve

teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış

olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı

alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve

açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek

tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Pos-

tadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tes-

pit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.

(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin

edilebilir. İhale yetkilisi bu maksatla genel görevlendirme yapabileceği gibi her seferinde de

ayrı ayrı görevlendirme yapabilir.

(6) Üniversite, Mütevelli Heyetin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme

kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluştura-

bilir veya bu sistemlere katılabilir.

Geçici teminat

MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale onay belgesinde belirtmek şartıyla geçici

teminat alınması zorunlu değildir.
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Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen

ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin

birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-

rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici

teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve

tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-

zalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-

geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek

üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun

olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme

dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek

nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede

isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen

sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici

teminatları gelir kaydedilir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu

ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-

çilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kri-

terlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı

incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üni-

versitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu tek-

lifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu

tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu şekilde yapılacak aşırı düşük

teklif sorgulaması üzerine yapılacak değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen

veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-

nomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-

daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki

unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsur-

ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-

lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan

en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar

dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.
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(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.

Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve

hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-

yılır.

(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en

geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-

teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya

uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal

edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç işgünü geçmedikçe söz-

leşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde

ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek

suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat

MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-

rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla %6 oranında kesin

teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu

MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-

runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale

üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, ihale yetkilisince uygun

görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile de bu Yönet-

melikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı

ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin dokuzuncu fık-

rasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı

ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Ekonomik açıdan

en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin

de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme

yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yü-

kümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en

geç beş işgünü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden

vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı bel-

gelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.
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Muayene ve kabul işlemleri

MADDE 26 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Mua-

yene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokü-

manında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

İhale usulleri

MADDE 27 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,

açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık

teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi

karar verir.

Kapalı teklif usulü

MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-

rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-

hürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa

konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi

işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı

ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversi-

teye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönde-

rilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin

adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gön-

derilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki ge-

cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten

sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin

ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra

numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-

teklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer

belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
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(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası

ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon

başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve

üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra

hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında

olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-

retiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü

MADDE 29 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-

tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde

hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-

derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif

son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-

çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-

mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde

bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.

Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.

Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından

imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış

teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını

sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen

isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-

gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte

bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-

lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha

önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü

MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

ması.

b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-

den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.

(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde,  en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak

fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler

sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini

vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale

yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.
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(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı

gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırla-

maya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu

durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti

MADDE 31 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif

eden istekliyle sözleşme imzalanır.

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be-

dellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin

tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda be-

lirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-

mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-

lirtilir.

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-

mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve

isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit

olunur.

Geçici teminat

MADDE 32 – (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-

leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle

yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-

yılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en

geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-

teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya

uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal

edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç işgünü geçmedikçe söz-

leşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde

ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek

suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
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Kesin teminat

MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale

bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır.  İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla

kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-

küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu

MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-

runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale

üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale

yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-

netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-

finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında be-

lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç işgünü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin sa-

hibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En

uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin

de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda ken-

disine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamla-

mak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim

etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde; istekli, süre-

nin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş işgünü içinde, on takvim günü süreli bir noter

ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri

verilir ve istekli, teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi

kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mec-

burdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden

bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi

MADDE 36 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-

ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce

ihaleyi iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-

men ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği

ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş

sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-

teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
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(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-

leye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-

mek.

ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı

olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir

ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar

hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyeti kararı alır. Alınan bu kararlar

Üniversite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün iha-

leler bir sözleşmeye bağlanır.  Ancak, sözleşme imzalama son gününden önce teslim edilen

mal ve hizmetler için sözleşme imzalama mecburiyeti bulunmamaktadır. Üniversite tarafından

hazırlanan sözleşmeler, imza yetkisine sahip yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yük-

lenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından

imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve

onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı söz-

leşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri

MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.

Teminat

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda

gösterilir.

İtiraz

MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden

aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-

lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.
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(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on takvim günü içinde gerek-

çeli bir karar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabile-

ceklere karar tarihini izleyen üç takvim günü içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik do-

kümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, müracaatın Üniversite evrak birimine giriş yap-

tığı tarih itibarıyla ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur.  İtiraz üzerine alınan kararın son

bildirim tarihinden süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen

tarihten önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı

bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça Üniversite

sözleşme imzalayamaz.  İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan

bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi takvim gününden önce itirazda bulunan istekliye

tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üniversite tara-

fından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme

hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler

MADDE 42 – (1) Üniversite;

a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-

yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,

ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim

ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip

kuruluşlardan,

e) Üniversitenin sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,

f) Eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,

yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tah-

mini bedel belirlenmek suretiyle yapılır. 

(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma

merkezi gibi eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönet-

melik hükümleri uygulanmaz.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

netmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönet-

meliği hükümleri uygulanır.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları 

MADDE 44 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alım-

ları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla, fonun tahsis amacı ve miktarı esas
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alınarak fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre

gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu

Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 4/3/2011 tarihli ve 27864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bey-

kent Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti

yürütür.

—— • ——
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2018 tarihli ve 30541 1. mükerrer  sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-

netmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Fakültede eğitim-öğretim dönemleri yarıyıl esasına göre düzenlenir, “Güz” ve “Ba-

har” yarıyıllarından oluşur. Her bir yarıyıl 75 (yetmiş beş) eğitim-öğretim gününden az olamaz.

Final ve bütünleme sınavları ile hafta sonu ve resmi tatil günleri, bu sürenin dışındadır. Eği-

tim-öğretim yılı içerisinde Yaz Dönemi Klinik Uygulama Programı eğitimi oluşturulabilir. Bu-

nunla ilgili usul ve esaslar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az DD ve

üzeri olması gerekir. Ancak, Mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış ve bütün derslerden

geçer not alan mezun aşamasındaki öğrencinin AGNO'su en az 2.00 ise DC ve DD notları ba-

şarılı, 2.00’nin altında ise DC ve DD notları başarısız olarak kabul edilir. AGNO'su 2.00'nin

altında olması nedeniyle mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, ağırlıklı genel not ortalama-

sını yükseltmek amacıyla diledikleri DC ve DD derslerinden her bir ders için sınırsız sınav

hakkı verilir. Sınavlarda alınan not veya notlar, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre işlem

görür ve AGNO’ya katılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/9/2018 30541 (1. Mükerrer)
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 ADET CİTRİX MPX8920 MODELİ YÜK DENGELEME CİHAZLARININ VE 

2 ADET PALO ALTO PA-5220 MODELİ GÜVENLİK CİHAZLARININ  

LİSANS YENİLEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı ihtiyacı, 2 adet Citrix MPX8920 modeli Yük Dengeleme Cihazlarının ve 2 adet Palo 
Alto PA-5220 modeli Güvenlik Cihazlarının Lisans Yenilemesi teknik şartnamesine ve 
marka/modellerine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, teknik şartnamede istenilen marka/modelleri, ihale dokümanı ile Ofis 
Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 
bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/05/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 
istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 
teklifler komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 
teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 3291/1-1 
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300 ADET TEKNİK ÇİZİM BİLGİSAYARI VE 300 ADET MONİTÖR  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, 300 

Adet Teknik Çizim Bilgisayarı ve 300 Adet Monitörün ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve Acer, Asus, Casper, Dell, Hp, Fujitsu veya Lenovo markalarından birine uygun 

olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, teknik şartnamede istenilen markalardan birini, ihale dokümanı ile Ofis 

Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18/05/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

istenilen markalardan birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

teklifler komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 3311/1-1 
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1 KALEM TIBBİ CİHAZ (3 ADET AVAPS VENTİLATÖR)  

ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

1 Kalem Tıbbi Cihaz (3 Adet Avaps Ventilatör ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun       

3. maddesinin (f) bendi geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı 

isteklilerden tedarik edilmek üzere pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/219952 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 

b) Telefon ve faks numarası : (342)360 12 00- (342)360 17 01 

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr  

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa)  : http://bap.gantep.edu.tr  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı 

   3 Adet Avaps Ventilatör 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği yere 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 gündür. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 

b) Tarihi ve saati : 13/05/2020 Çarşamba günü saat :10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
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4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ den görülebilir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 100 Türk 

Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası 

Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 

yatıracaklardır. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil Gaziantep adresine iadeli 

taahhütlü posta veya elden teslim edilecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 3273/1-1 

—— • —— 
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No: 2020/228058 

1 - İdarenin: 

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

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 

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

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 698 adet vagonun (574 Adet Klimalı Yolcu 

Vagonu, 22 Adet İdari Personel Vagonu, 86 Adet Jeneratör Vagonu ve 16 Adet Zırhlı Furgon 

Vagonu) periyodik bakımları ile arıza tamirleri ve servise hazırlanması işine ait hizmet alımı 

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

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

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

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

dokümanında belirtilmiştir. 

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

04/06/2020 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
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6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğü 1046 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 

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

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

Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 3313/1-1 

—— • —— 

LOJİSTİK MERKEZİ İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 63/1 pafta 125 parsel, 72.426,09 m² 

yüzölçümlü arazinin 35.000 m² lik kısmında Lojistik Merkezi yaptırılması için inşaat ihalesi 

kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

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

Müdürlüğümüzden, “İstanbul ili, Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu / İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İhaleye ait idari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden 

ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 29.05.2020 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 01.06.2020 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 

 3292/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

85170/2 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 17.09.2019 tarih ve 1037 

sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.03.2020 tarih ve 

711 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85170/2’nolu parselasyon planı 04.05.2020 tarihi itibarıyla 

Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

85170/2 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Erler Mahallesi Eski geldileri Yoldan İhdas olan 48742 ada 2 ve 48743 ada 1 sayılı parsel. 

İlanen duyurulur. 3272/1-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi 
Başkanlığından:  

 

 



4 Mayıs 2020 – Sayı : 31117 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 

 



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs 2020 – Sayı : 31117 

 



4 Mayıs 2020 – Sayı : 31117 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 

 
 3310/1-1 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. 

Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular 

https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta 

yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. 

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış 

olmaları gerekir. 

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro 

unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. 

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun 

olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

6. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr 

adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 

I) PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup 

adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

- BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” 

sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan 

sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden 

indirilebilecek ilgili Özgeçmiş sisteme yüklenebilir.) 

- LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: (Sadece, ilan açıklamasında 

lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge 

yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine 

gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) 

- FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet 

fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) 

- DOÇENTLİK BELGESİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) 

- HİZMET BELGESİ: (Sadece, Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda 

çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden 

başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belge 

geçerlidir.) 

- AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE 

UYGUNLUK BEYAN FORMU: ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde 

bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak 

imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 
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- AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik 

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı 

beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter 

dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (Özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca 

araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, ilan açıklamasında deneyim şartı olan 

pozisyonlar için deneyim belgesi ile doçentlik sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait 

bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının toplu halde sisteme yüklemesi gerekmektedir.) 

II) DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup 

adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

- BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde 

bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak 

olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden 

indirilebilecek ilgili Özgeçmiş sisteme yüklenebilir.) 

- LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: (Sadece, ilan açıklamasında 

lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge 

yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine 

gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) 

- FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet 

fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) 

- DOÇENTLİK BELGESİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir. Doçentlik 

unvanının hangi aşamada (eser inceleme veya sözlü sınav) alındığının ayrıca belgelendirilmesi 

gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden alınacak 

belgeler de geçerlidir. İlgili adayın başvuru dilekçesinde “doçentlik sözlü sınavına girmek 

istiyorum” tercihi varsa söz konusu belgelere ihtiyaç bulunmamaktadır.) 

- HİZMET BELGESİ: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda 

çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden 

başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belge 

geçerlidir.) 

- AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE 

UYGUNLUK BEYAN FORMU: ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde 

bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak 

imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik 

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı 

beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter 

dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (Özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik 

belgesi, ilan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel 

çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının toplu halde 

sisteme yüklemesi gerekmektedir.) 
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III) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev 

yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

- BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” 

sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan 

sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden 

indirilebilecek ilgili Özgeçmiş sisteme yüklenebilir.) 

- LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGELERİ: (E-Devlet üzerinden alınacak 

belgeler geçerlidir.) 

- FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet 

fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) 

- YABANCI DİL BELGESİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) 

- HİZMET BELGESİ: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda 

çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden 

başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belge 

geçerlidir.) 

- AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE 

UYGUNLUK BEYAN FORMU: ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde 

bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak 

imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik 

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı 

beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter 

dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

- BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (Özgeçmiş, yayın listesi, doktora 

belgesi, ilan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel 

çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının toplu halde sisteme 

yüklemesi gerekmektedir.) 

BAŞVURU TARİHLERİ: 

Başlangıç Tarihi : 04.05.2020 

Bitiş Tarihi : 18.05.2020 

 

Birim Bölüm ABD/Prg. Unvan Derece Adet Açıklama 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler Ortodonti Doçent 1 1 

Kraniyofasiyal morfoloji 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık 

Meslek 

Bilimleri 

Farmakognozi Profesör 1 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu 

olmak ve Farmakognozi 

alanında yüksek lisans ve 

doktora yapmış olmak. 
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Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık 

Meslek 

Bilimleri 

Farmasötik 

Kimya 
Profesör 1 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu 

olmak ve analjezik aktivite 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık 

Teknolojisi 

Farmasötik 

Teknoloji 
Profesör 1 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu 

olmak ve biyofarmasötik 

sınıflandırma konusunda 

çalışmaları olmak. 

Fen Fakültesi İstatistik 

Olasılık Teorisi 

ve Olasılık 

Süreçleri 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Hesaplamalı yaklaşım testi 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Eğitim 

Programları ve 

Öğretim 

Doçent 1 1 

Bilişsel stilin başarıya etkisi 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Eğitimde Ölçme 

ve 

Değerlendirme 

Doçent 1 1 

Bayesian doğrulayıcı faktör 

analizi konusunda 

çalışmaları olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Doçent 1 1 
Değerler eğitimi konusunda 

çalışmaları olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Güzel 

Sanatlar 

Eğitimi 

Müzik Eğitimi Profesör 1 1 

Oda müziği ve eğitimi 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Biyoloji Eğitimi Doçent 1 1 

Bitki biyoteknolojisi 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Fen eğitiminde, astronomi 

öğretimi konusunda 

çalışmaları olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 
Özel Eğitim 

Üstün Zekâlılar 

Eğitimi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Üstün yeteneklilerde 

davranış konusunda 

çalışmaları olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 
Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 

Yazma öğretimi konusunda 

çalışmaları olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 
Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 

Anlama öğretimi konusunda 

çalışmaları olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 
Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 

Eğitim sosyolojisi konusunda 

çalışmaları olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve 

Sosyal 

Bilimler 

Eğitimi 

Felsefe Grubu 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Mantık öğretimi konusunda 

çalışmaları olmak. 
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Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve 

Sosyal 

Bilimler 

Eğitimi 

Sosyal Bilgiler 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Animasyon destekli 

haritalarla tarih öğretimi 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve 

Sosyal 

Bilimler 

Eğitimi 

Sosyal Bilgiler 

Eğitimi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Sosyal bilgiler eğitiminde, 

bilmeceler konusunda 

çalışmaları olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Yabancı 

Diller Eğitimi 
İngiliz Dili Eğitimi Doçent 1 1 

Çocuklara yabancı dil 

öğretimi konusunda 

çalışmaları olmak. 

Gazi Eğitim 

Fakültesi 

Yabancı 

Diller Eğitimi 
İngiliz Dili Eğitimi Profesör 1 1 

İngilizce söylem 

çözümlemesi konusunda 

çalışmaları olmak. 

Mimarlık 

Fakültesi 
Mimarlık Mimarlık Doçent 1 1 

Tünel kalıp konutlar üzerine 

çalışmaları olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Doçent 1 1 

Biyoinformatik alanında 

öznitelik seçimi konusunda 

çalışmaları olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Mühendislik Fakültelerinin 

Bilgisayar Mühendisliği 

bölümü lisans mezunu olmak 

ve Bilgisayar Mühendisliği 

alanında tezli yüksek lisans 

ve doktora yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik - 

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektrik - 

Elektronik 

Mühendisliği 

Doçent 1 1 

İzolasyon tasarımında 

Boltzmann transport 

denklemlerinin kullanılması 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik - 

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektrik - 

Elektronik 

Mühendisliği 

Doçent 1 1 

Savunma sanayii ve mobil 

haberleşme alanlarında 

çalışmaları olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik - 

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektrik - 

Elektronik 

Mühendisliği 

Profesör 1 1 

Radar Kesit Alanı (RCS) 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Endüstri 

Mühendisliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 
Ekip çizelgeleme konusunda 

çalışmaları olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 

İnşaat 

Mühendisliği 
Doçent 1 1 

Akarsu köprüleri üzerine 

çalışmaları olmak. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Kimya 

Mühendisliği 

Kimya 

Mühendisliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Biyoetanol fermantasyonu 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makina 

Mühendisliği 

Makina 

Mühendisliği 
Doçent 1 1 

Kırılma mekaniği konusunda 

çalışmaları olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makina 

Mühendisliği 

Makina 

Mühendisliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 
Panel radyatörler üzerine 

çalışmaları olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Hizmetler ve 

Teknikleri 

Tıbbi 

Görüntüleme 

Teknikleri 

Doçent 1 1 
Yarıiletken aygıtlar üzerine 

çalışmaları olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Antrenörlük 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Antrenman ve hareket 

bilimleri konusunda 

çalışmaları olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Antrenörlük 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Sporda ölçme ve 

değerlendirme konusunda 

çalışmaları olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Beden 

Eğitimi ve 

Spor Eğitimi 

Beden Eğitimi ve 

Spor Eğitimi 
Doçent 1 1 

Sporda psikososyal 

alanlarda çalışmaları olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Beden 

Eğitimi ve 

Spor Eğitimi 

Beden Eğitimi ve 

Spor Eğitimi 
Profesör 1 1 

Antrenman bilimleri 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Spor 

Yöneticiliği 
Spor Yöneticiliği Doçent 1 1 

Spor yönetimi konusunda 

çalışmaları olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Spor 

Yöneticiliği 
Spor Yöneticiliği Doçent 1 1 

Spor yönetimi ve yerel 

yönetimler konusunda 

çalışmaları olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Spor 

Yöneticiliği 
Spor Yöneticiliği Doçent 1 1 

Yönetimde halkla ilişkiler 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

Teknik 

Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Makine ve 

Metal 

Teknolojileri 

Kaynak 

Teknolojisi 
Doçent 1 1 

Elektro erozyon yöntemi 

üzerine çalışmaları olmak. 

Teknoloji 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Doçent 1 1 

Mobil Güvenlik üzerine 

çalışmaları olmak. 

Teknoloji 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Profesör 1 1 

Yapay zekâ üzerine 

çalışmaları olmak. 

Teknoloji 

Fakültesi 

Elektrik - 

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektrik - 

Elektronik 

Mühendisliği 

Doçent 1 1 
Aktif güç filtreleri konusunda 

çalışmaları olmak. 
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Teknoloji 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 

İnşaat 

Mühendisliği 
Profesör 1 1 

Sediment taşınımı 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Doçent 1 1 

Hareket bozuklukları ve Ağrı 

Cerrahisi üzerine deneyim 

sahibi olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Doçent 1 1 

Spinal Endoskopik Cerrahi 

konusunda deneyim sahibi 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Endoskopik Kafa Tabanı 

Cerrahisi konusunda 

deneyim sahibi olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kulak Burun 

Boğaz 

Hastalıkları 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Endoskopik Sinonazal Tümör 

Cerrahisi konusunda 

çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Adli Tıp 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Adli Tıp Uzmanı olmak ve 

tıbbi fotoğrafçılık konusunda 

deneyim sahibi olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

(Çocuk 

Hematolojisi-

Onkolojisi Bilim 

Dalı) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Kemik İliği Transplantasyonu 

konusunda deneyim sahibi 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Parkinson hastalığı 

rehabilitasyonu üzerine 

çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

İç Hastalıkları 

(Endokronoloji ve 

Metabolizma 

Hastalıkları Bilim 

Dalı) 

Doçent 1 1 

Sintigrefik tümör işaretleme 

konusunda deneyim sahibi 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Nöroloji Doçent 1 1 

Transkraniyal ultrasonografi 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Nöroloji 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Transkraniyal manyetik 

stimülasyon konusunda 

çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Nöroloji 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Migren elektrofizyolojisi 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

 3314/1-1 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunu, 12.06.2018 tarihli ve 

30449 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Atanma ve 

Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve 

Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda 

belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran 

adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası 

kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek atama şartlarını sağlamadığı tespit edilen 

adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve 

Uygulama Esaslarına https://www.ksu.edu.tr/ web adresinden erişim sağlanabilir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

15 (on beş) gündür. 

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör Atamalarında Esas Alınacak Tablolara 

http://personel.ksu.edu.tr/ web adresinden erişim sağlanacak olup, başvuruların; www.ksu.edu.tr 

adresinde yayımlanan Başvuru formu ekinde ;  

1)- Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu,  

2)- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi 

onaylı sureti,  

3)- Yabancı Dil Sonuç Belgesi,  

4)- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,  

5)- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi,  

6)- 1 Adet Fotoğraf,  

7)- Sabıka Kaydı ile yayınları kapsayan 1 adet fiziki dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri 

içeren, Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet PDF 

formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire 

Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili akademik birime şahsen / posta ile teslim 

etmeleri gerekmektedir. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak olup, adaylar 

tarafından posta yoluyla yapılacak başvurularda korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler 

kapsamında oluşabilecek gecikmelerin de dikkate alınarak başvuru süresi sonunun beklemeksizin 

başvuruda bulunulması büyük önem arz etmektedir. 

Profesör kadrosuna başvuran adaylar yayın listesinde ve yayın dosyasında eserlerinden 

birini başlıca eser olarak mutlaka belirteceklerdir. 

Doçent kadrolarına başvuran adaylar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, 

Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 5/1-c bendi uyarınca, 12.06.2018 tarihli ve 30449 

sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme 

Yönetmeliğinin 10. Maddesinde yer alan usule göre Üniversitelerarası Kurul tarafından 

oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak zorundadır. Ancak, sözlü 

sınav sonucunda doçentlik unvanını kazananlar ile daha önce bir başka üniversiteye atanmak 

üzere başvurup sözlü sınavdan başarılı olan ve bu başarısını Üniversitelerarası Kurul tarafından 

kendisine verilen “Doçentlik Sözlü Sınavı Başarı Belgesi” ile ibraz eden adaylar için ayrıca bir 

başka sözlü sınav yapılmayacaktır. 
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Birimi Unvanı K/D Adet Niteliği 

TIP FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Kalp ve Damar 

Cerrahisi Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 
Açık kalp cerrahisinde transit time flow ölçümü ile 

ilgili çalışma yapmış olmak. 

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü 

Enfeksiyon Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Sepsis ve sistemik inflamatuar yanıt sendromu için 

diagnostik belirteçler konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü 

Anatomi Anabilim Dalı 
Profesör 1 1 

Hareket sistemi ve deney hayvanları üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Göz Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Santral ve diyabetik retinopati konularında çalışma 

yapmış olmak ve Avrupa oftalmoloji yeterlilik 

belgesi bulunmak. 

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü 

Kardiyoloji Anabilim Dalı 
Doçent 1 1 

Koroner sinüs kanalizasyon yöntemleri ile ilgili 

çalışma yapmış olmak. 

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü 

İç Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Doçent 1 1 
Hemodiyaliz hastalarında denge bozukluğu 

konusunda çalışma yapmış olmak. 

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü 

Tıbbî Genetik Anabilim 

Dalı 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup ankilozan spondilit 

hastalarında gen polimorfizm ile ilgili çalışma 

yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Kimya Bölümü Anorganik 

Kimya Anabilim Dalı 
Profesör 1 1 

Aminometilfosfin ligantları ve metal 

komplekslerinin sentezi üzerine çalışma yapmış 

olmak. 

Biyoloji Bölümü Moleküler 

Biyoloji Anabilim Dalı 
Profesör 1 1 

Moleküler karakterizasyon, filogeni, mikrofungus, 

palinoloji, antimikrobiyal ve dolu kültürü 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Tarih Bölümü Yakınçağ 

Tarihi Anabilim Dalı 
Doçent 1 1 

19. yüzyılda Maraş’taki misyonerlik faaliyetleri ve 

Ermeni isyanları konusunda çalışmalar yapmak. 

Matematik Bölümü Cebir 

Ve Sayılar Teorisi Anabilim 

Dalı 

Doçent 1 1 
Simetrik ve alterne gruplar konusunda çalışmış 

olmak. 

Kimya Bölümü Analitik 

Kimya Anabilim Dalı 
Doçent 1 1 

Organokil katı destek esaslı polimerik malzemeler 

kullanarak iyon-bellekleme konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Türk Dili Ve Edebiyatı 

Bölümü Türk Halk Bilimi 
Doçent 1 1 

Türk Halk Bilimi konularında saha araştırması ve 

20. yüzyıl âşıklık geleneği üzerine kuramsal 

çalışmalar yapmış olmak. 
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Türk Dili Ve Edebiyatı 

Bölümü Yeni Türk 

Edebiyatı Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
Cumhuriyet dönemi Türk şiiri konusunda çalışma 

yapmış olmak. 

Arkeoloji Bölümü Klasik 

Arkeoloji Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Arkeolojik metal buluntular üzerine uzmanlaşmış 

olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Eğitim Yönetimi Anabilim 

Dalı 

Doçent 1 1 
Duygusal zekâ, etik liderlik, örgüt kültürü ve 

informel iletişim alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme Anabilim 

Dalı 

Doçent 1 1 
Yükseköğretimde değerlendirme ve çoktan seçmeli 

soru yazma üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Temel Eğitim Bölümü Sınıf 

Eğitimi Anabilim Dalı 
Doçent 1 1 

Akıcı konuşma becerisi, öğretmen yetiştirme ve 

psiko- motor gelişim alanlarında çalışmaları olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik Bölümü 

Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Kobilerde yönetim ve pazarlama sorunları, alışveriş 

merkezleri ve marka tercih nedenleri üzerinde 

çalışmış olmak. 

Kamu Yönetimi Bölümü 

Kentleşme ve Çevre 

Sorunları Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Avrupa Birliği ve Türkiye’de çevre politikaları ve 

büyükşehirlerde kent konseylerinin işlevselliği 

konularında çalışmış olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Biyosistem Mühendisliği 

Bölümü Tarımsal Makina 

Sistemleri Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 
Tarımsal mekanizasyon, biyogaz, ergonomi ve iş 

güvenliği konularında çalışmaları bulunmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Jeoloji Mühendisliği 

Bölümü Uygulamalı Jeoloji 

Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Tünel kazı deformasyonları ile kaya kütlesi 

dayanımı ve durabilitesi konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Çevre Mühendisliği Bölümü 

Çevre Biyoteknolojisi 

Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 
Tekstil atık sularının arıtımı konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Tekstil Mühendisliği 

Bölümü Tekstil Teknolojisi 

Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 Akıllı tekstiller alanında çalışmalar yapmış olmak. 
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İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Geoteknik Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

İnşaat mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu 

olup geoteknik anabilim dalında doktora yapmış 

olmak ve zemin iyileştirme tekniklerinde atık 

malzemelerin kullanılması konusunda çalışmaları 

olmak. 

ORMAN FAKÜLTESİ 

Orman Endüstri 

Mühendisliği Bölümü 

Orman Ürünleri Kimyası ve 

Teknolojisi 

Doçent 1 1 
Yüksek yoğunluklu levhalar ile ilgili yanma ve 

yüzey kalitesi konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Peyzaj Planlama ve 

Tasarımı Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Kent ağaçlarında biyokütle tahminleri ve karbon 

depolama hesaplamaları konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Felsefe Ve Din Bilimleri 

Bölümü Din Psikolojisi 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Sosyal medya ve internet kullanımı ile dindarlık 

arası ilişki konularında çalışma yapmış olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Moda ve Tekstil Tasarımı 

Bölümü Baskı Tasarımı 

Anasanat Dalı 

Doçent 1 1 

Doçent unvanını tasarım bilim/sanat alanında almış 

olup baskı tasarımı alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Müzik Bölümü Müzik 

Anasanat Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Müzik alanında kaynaştırma öğrencilerinin sosyal 

kabul düzeyleri ile ilgili çalışma yapmış olmak. 

Resim Bölümü Resim 

Anasanat Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Siyaset, iktidar ve sanat ilişkisi üzerine çalışma 

yapmış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Klinik Bilimler Bölümü 

Pedodonti Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Çocuk diş hekimliği uygulamalarında kullanılan 

remineralizasyon preparatlarının etkinlikleri üzerine 

çalışma yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Hemşirelik Bölümü Halk 

Sağlığı Hemşireliği 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Değişen beslenme alışkanlıkları ve antropometrik 

ölçümler üzerine etkisi ile hemşirelerde mesleki 

yaralanma ve ilişkili faktörler üzerine çalışmaları 

bulunmak. 

 3309/1-1 
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

30.04.2020 tarih ve 31114 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

akademik personel alım ilanlarımızda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

 

İLAN 

SIRA 

NO 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞARTLAR 

7 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 

Doğum ve 

Kadın 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

Doçent 1 1 

Hemşirelik lisans mezunu olmak. 

Doğum ve kadın hastalıkları 

hemşireliği alanında doçent unvanı 

almış olmak ve toplumsal cinsiyet 

konularında çalışma yapmış 

olmak. 

17 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ebelik Ebelik 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Ebelik veya hemşirelik lisans 

mezunu olmak. Doğum ve kadın 

hastalıkları hemşireliği alanında 

doktora yapmış olmak. 

18 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ebelik Ebelik 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Ebelik lisans mezunu olmak. Ebelik 

veya doğum ve kadın hastalıkları 

hemşireliği alanında doktora 

yapmış olmak. 

21 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ergoterapi Ergoterapi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 3 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon 

alanında lisans mezunu olmak. 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon 

alanında doktora yapmış olmak. 

 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM DALI / 

PROGRAM 
UNVAN ADET DERECE ALES ÖZEL ŞARTLAR 

Tavşanlı 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

Tıbbi 

Hizmetler 

ve 

Teknikler 

Bölümü 

Dezenfeksiyon, 

Sterilizasyon ve 

Antisepsi 

Teknikerliği 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

1 5 
SAYISAL

70 

Biyomühendislik alanında lisans 

mezunu ve biyomühendislik 

alanında en az tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. Belgelendirmek 

şartıyla lisans mezuniyeti sonrası 

alanında en az 2 yıl mesleki 

tecrübeye sahip olmak. 

 3319/1-1 
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4

20
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25
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Beykent Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


