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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AHŞAP İŞLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Ahşap İşleri Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Ahşap İşleri Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (DÜAİM): Düzce Üniversitesi Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
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ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Düzce 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) Düzce ili ve Anadolu coğrafyasının ahşap işleri ile ilgili teorik, uygulamaya yönelik,

deneysel çalışmalar yapmak ve projeler üretmek.
b) Ahşap bina, mobilya, yat/tekne, aksesuar, malzeme ve benzeri konularda kamu ve

özel kişilerin karşılaştıkları sorunların çözümlerine yönelik araştırma ve incelemeler yapmak,
görüş bildirmek, rapor hazırlamak, proje ve benzeri çalışmalar yapmak.

c) Düzce ili ve çevresinde bu alanda uygulama ve araştırma yapacak öğretim elemanı
ve öğrenci yetiştirmek.

ç) Dezavantajlı olarak nitelendirilen bireyleri çeşitli hobi çalışmaları ile rehabilite etmek
ve yeniden topluma kazandırmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ahşap yapı ya da mobilyaların restorasyonunda çalışacak eleman yetiştirmek üzere

uygulamalı faaliyetlerde bulunmak.
b) Tarihi ahşap binaların envanterlerini çıkarmak; röleve, restorasyon, konservasyon

ve restitüsyon projelerini hazırlamak.
c) Ahşap işleri ile ilgili olarak daha önceden hazırlanmış yazılı ve görsel materyallerin

toplanıp, tasnifinin yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak.
ç) İlgili konularda eğitim-öğretim yapmak veya görgü ve bilgisini geliştirmek üzere

yurt dışına eleman göndermek ya da bu amaçla gönderilenleri kabul etmek.
d) Ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar ve workshop çalışmaları yapmak.
e) Meslek sahibi olmayan bireyleri ahşap işlemeciliği ve mobilya konusunda meslek

edindirmeye yönelik çeşitli eğitim ve kurslar düzenlemek.
f) Ahşap mobilya, yat/tekne, aksesuar, oyuncak ve benzeri tasarımı ve üretimi konu-

sunda kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantıları tertip etmek ve bu
toplantılara katılmak, yarışmalar düzenlemek.

g) Bülten, kitap ve dergi çıkarmak.
ğ) Başta lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere araştırmacıların uygulama yapa-

bileceği etüt merkezi/laboratuvar imkanı sağlamak.
h) Merkezin kuruluş amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin mobilya ve ahşap malzeme

alanında uzman tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlen-

dirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi aynı usulle görev sü-

resi dolmadan da görevinden alınabilir. Müdür, merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürü-

tülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim

Kurulunun başkanıdır.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından öne-

receği en çok iki üye, müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün gö-

rev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında ol-

madığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse

yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

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

toplantılara başkanlık etmek.

d) Her yılın ilk ayı içinde merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık

çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

e) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) İdari personelin üzerinde gözetim ve denetim yapmak.

g) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

ğ) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri

faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle iş

birliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı

gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin kuruluş

amacına uygun mobilya ve ahşap malzeme alanındaki bilim dallarında tam zamanlı görev ya-

pan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süreyle görev-

lendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir, özel durumlarda daha sık top-

lanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu

ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi

ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek onaylamak.
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c) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rek-
törün onayına sunmak.

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek,
karara bağlamak ve Rektörlüğün onayına sunmak.

d) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim
elemanları ve ahşap işlerin geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya
özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Mü-
dürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en az üç en fazla on ki-
şiden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.
(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından

konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.
Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini de-

ğerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bu-
lunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

b) Ahşap işleme ve mobilya sektöründeki sorunlar ve çözüm önerileri konusunda faaliyet
ve proje önerileri geliştirmek.

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalış-
mak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini tamamen
veya kısmen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ta-
rafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmalar kapsamında
alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin,
16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-
satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu
kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağla-
dıkları fonlar çerçevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları be-
lirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

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, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, mu-

hasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık, müşavirlik, kontrollük, etüt, proje,
mimarlık, mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, ba-
rınma, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film,
fikrî ve güzel sanat, bilgisayar 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: Mütevelli Heyet veya Mütevelli Heyetin uygun gördüğü Üniversite

yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiracı ta-

rafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiraya

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

ı) Mütevelli Heyet: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

i) Seyahat alımları: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin münhasıran eğitim-

öğretim faaliyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama,

temsil/ağırlama ve benzeri işlemleri,

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,

ö) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf 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 yeterlik kuralları

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

ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin

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 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 tespiti için Ser-

maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
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mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme ra-

porlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir

hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale

komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler

için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fi-

yatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. İs-

teklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
Komisyonlar
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında,

ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılmasıyla kurulacak komisyonları
görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun;
muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonunun kurulması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.

(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 ve
geçici 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
günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-
zetelerde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde
ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğ-
rudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
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c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
ç) 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 ilân yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.
(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.
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(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.

Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında

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

lerek ihale iptal edilir.

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 topla-

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

üreteceğini 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.
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(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler
arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya
yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edil-
meyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sa-
yısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

(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 ilân yapılmaksızın ve teminat
alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
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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.

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 dahil 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.

(6) Üniversite; Mütevelli Heyet 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 dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-
minat 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 değerlendirme sonucunda, açık-
lamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedi-
lir.

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 sonuçlandırı-
lır.
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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 iş günü 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 iş günü 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 iş günü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü 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 Üniversite, ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin do-
kuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik 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 iş günü 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.

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.
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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.

(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.
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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.

(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.
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(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 iş günü 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 iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil 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 iş günü geçmedikçe

sözleşme imzalanamaz.

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

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

suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

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.
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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 iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin
sahibi 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 sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve is-
tekli 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 ilân 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.

(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, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
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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 vekaleten 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 Heyet 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. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleş-
meler 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 sözleşme 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.

(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-
lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üni-
versite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.
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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.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları

MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların ve 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

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.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

netmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönet-

meliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 23/10/2012 tarihli ve 28450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih

Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Mütevelli Heyeti yürütür.
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Tarsus Üniversitesinden:
TARSUS ÜNİVERSİTESİ KENT ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarsus Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tarsus Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Tarsus Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: Tarsus Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Tarsus Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Tarsus kenti kapsamında ulusal ve uluslararası dü-

zeyde, kent tarihi ve kültürü ile kent ekonomisi, sanayisi ve kentsel/çevresel konular hakkında
inceleme ve araştırmalar yaparak bilgi ve belge birikimini sağlamak, ulusal ve uluslararası dü-
zeyde bilimsel araştırma projeleri geliştirmek, bilimsel toplantılar ve yayınlar yapmak, etkinlik
ve sergiler düzenlemek, Merkezin faaliyet alanına giren konularda diğer ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak, kent arşivi ve belgeliğinin kurulmasını sağlamak ve
kentsel sorunların çözümüne yönelik yerel yönetim, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği geliştir-
mektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Tarsus kenti kapsamında kent tarihi ve kültürü başta olmak üzere kent ekonomisi ve

sanayisi, mekânsal gelişme, planlama ve kentsel tasarım, kentsel morfoloji, kentsel belgeleme,
kentsel arkeoloji, kentsel koruma, kentsel dönüşüm ve yenileme, kent ve çevre yönetimi, kent
turizmi, kentsel politika, kent sosyolojisi ve kente dair sözlü tarih ile benzer konularda araştır-
malar yaparak projeler geliştirmek.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.
c) Kent belgeliği oluşturmak.
ç) Sözlü tarih çalışmaları ile kent ve bölgesine ilişkin bilgi derleyerek kent belgeliğine

ilgili dokümanları kazandırmak.
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d) Kentsel sorunların çözümüne yönelik kavramsal düzeyde ve uygulamaya yönelik
projeler, özgün yöntem ve teknikler geliştirmek.

e) Yerel yönetim, ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile ortak çalışmalar ve iş birlikleri ge-
liştirmek.

f) İlgi ve uzmanlık alanı doğrultusunda kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık, araş-
tırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.

g) İlgili konularda lisansüstü çalışmalara destek vermek ve gerekli altyapıyı sağlayarak
uzman insan gücü yetiştirmek.

ğ) Merkezin amaçları kapsamında olan diğer konularda faaliyette bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür, tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi
biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına, o da bulun-
madığında Yönetim Kurulu üyelerinden uygun gördüğü birine vekâlet verir. Vekâlet süresi altı
ayı geçemez.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Her yılın ocak ayının ikinci haftasının son iş günü, yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.
c) Her yılın aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği

üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörün onayına
sunmak.

ç) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunun, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma
gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kara-
rıyla Rektörün onayına sunmak.

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-
lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir koordinatör görevlendirmek.

e) Yönetim Kurulunun ve Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli
hâllerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya ça-
ğırmak ve bunlara başkanlık etmek, anılan kurulların kararları ile çalışma programının ve Mer-
kezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu
kararı ile Rektöre öneride bulunmak.
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ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektöre öneride bulunmak.

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

j) Merkezin ödenek ile akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını, gerekçesi
ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre bildirmek.

Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite-

nin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür, gerekli görmesi hâlinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve müdür yardımcıları

dâhil yedi öğretim elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve et-
kinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının iki katı kadar öğretim elemanını Rektöre önerir ve
Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi, Yönetim Kurulu üyesi olarak gö-
revlendirir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya
görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Üyeliğin
herhangi bir nedenle boşalması hâlinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir
üye görevlendirilebilir. Görev süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim
Kurulu, Müdürün daveti üzerine altı ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulunun çalışmalarını takip etmek ve denetlemek üzere Rektör tarafın-
dan Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirme yapılabilir.

(3) Üst üste iki kez veya toplamda üç kez izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayan üyenin Yönetim Kurulu kararı ile üyeliği sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak.
b) Müdür tarafından her yılın ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma programı taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
c) Müdür tarafından her yılın aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-
rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurulunun, Merkez birim-
lerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşaca-
ğını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-
lamak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı zamanlı, tam zamanlı, gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.
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ğ) Merkezin ödenek ve akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara
bağlamak.

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin çalışma alanı

ile ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere toplanır. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından Üni-
versite içinden veya istekleri hâlinde ve Müdürün önerisi üzerine kamu ve özel sektör ile sivil
toplum kuruluşları temsilcileri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla
altı üyeden oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi
bir nedenle boşalması hâlinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları, tavsiye niteliği taşır. Da-
nışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini de-

ğerlendirmek, yapılmış ve hâlen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bu-
lunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili sorunların tespitine yardımcı olmak ve çözüm
önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek.

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalış-
mak.

ç) Merkezin bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, iş birliği ola-
nakları sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İnceleme birimleri ve çalışma grupları
MADDE 15 – (1) Merkezde, bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar ve öngörülen faali-

yetler kapsamında Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile araştırma, inceleme, plan-
lama, danışmanlık, eğitim ve yayın konularında görev yapmak üzere inceleme birimleri veya
çalışma grupları kurulur. Bu birim ve gruplar içinde çalışma konularına göre personel değişimi
yapılabilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerekli

gördüğü takdirde Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarsus Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

“200 ADET TEKLİ İNFÜZYON POMPASI” SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "200 Adet Tekli İnfüzyon Pompası” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale 

ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (130-TL) 

Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21.05.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 3436/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
KARDİYAK KULLANIM AMAÇLI MONOPLAN DİJİTAL ANJİYOGRAFİ CİHAZI 

alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi 
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 
esaslarının 19 uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön 
yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020 /237241 
1-İdarenin 
a) Adresi : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Gençlik Cad. No: 12 Bornova/İZMİR 
b) Telefon ve belgegeçer numarası : 232 311 1177 / 232 388 10 74  
c) Elektronik posta adresi : idari@mail.ege.edu.tr 
2 - Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Tıbbi Cihaz Alımları - 1 ADET 
b) Teslim yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR 
c) Teslim tarihi : 120 takvim günüdür. 
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı İhale Salonu 
b) Tarihi ve saati : 22.05.2020 Cuma - 11:00 
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

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

ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 
imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
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d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

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

g) Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde, 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek 
üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. Adayın 1.000.000,00.-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi 
veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de 
veya yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması 
zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.3.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

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

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,  
yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan 

bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi 
zorunludur. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.4.1. Teknik şartnamede yazılı hususlar geçerlidir. 
4.4.2. Adayların, teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik başvuru 

dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak 
şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 
işaretlenmiş olacaktır. 
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4.4.3. İstekli firma, teknik şartnamede tanımlaması yapılmış sistemleri teklif etmeye 
yetkili olduğuna dair belgeleri Ön Yeterlilik dosyasında sunmalıdır. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.5.1. Kamu kuruluşu veya özel sektöre yapılan ihale konusu işler benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

100.-TRY ve ihale dokümanı 100.-TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir. 
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ege 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim 
edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici    

4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 
Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3439/1-1 

—— • —— 
PET AMBALAJLI 550 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 3.000.000 adet pet ambalajlı 550 ml. Didi soğuk çay, %20 

artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında 
açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

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

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.05.2020 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İstekliler ihale konusu malın en az yarısına olmak koşulu ile kısmi teklif verebilirler. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

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

 3415/1-1 
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BALAST ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 
 ADANA 
İhale Kayıt No : 2020/234108 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin  
      adı ve miktarı : Akçagöze İstasyonu’na 29.000 m3 Balast Alımı İşi. 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 
09/06/2020 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 3395/1-1 
—— • —— 

BETON TRAVERS ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 
 ADANA 
İhale Kayıt No : 2020/234129. 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin  
     adı ve miktarı : 19.065 Adet 60 E1 Raya Uyumlu B70 Beton Travers 

alımı 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 
09/06/2020 günü saat 14:00 de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 3396/1-1 
  



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs 2020 – Sayı : 31124 

 

TARIM ARAZİLERİN KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. ne ait aşağıda mevkisi, Ada, Parsel No’ su 

ve Yüzölçümü belirtilen tarım arazilerinin mevcut haliyle 1 Yıl süreyle Açık İhale Usulüyle 
kiraya verilmesidir. 

 

     
ADA PARSEL EKİLEBİLİR 

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ PAFTA NO NO NO YÜZÖLÇÜMÜ m2 
K.Maraş Elbistan Pınarbaşı Gagur Yazısı L.38 d.10.a 321 29   36.600 
K.Maraş Elbistan Pınarbaşı Kurtlu Burun L-38.d.10 b 322 48 179.000 
K.Maraş Elbistan Pınarbaşı Gavur Yazısı 

 
324 44   16.500 

K.Maraş Elbistan Pınarbaşı Gavur Yazısı L.38 d.10-a 324 48 139.500 
      Toplam 371.600 

 
2 - İhale 20/05/2020 Çarşamba Günü Saat 14.00’ de Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası 

Toplantı Salonunda Açık İhale usulüyle yapılacaktır. 
3 - Alım - Satım ve İhale Komisyonumuzun teklif fiyatlarını düşük bulması halinde açık 

artırma veya pazarlık usulüne gidileceğinden teklif veren İştirakçilerin İhale gün ve saatinde 
Fabrikamız Ofis Binasında hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalede hazır bulunmayanların 
vermiş oldukları teklifler nihai ve son teklif olarak kabul edilecek ve sonradan yapılacak itirazlar 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Taşınmaz mal peşin bedelle kiralanacak olup, kiralama bedelinin tamamı peşin 
alınacaktır. 

5 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 
a) GERÇEK KİŞİLERDEN: 
a1) Teklif mektubu, 
a2) Teminat belgesi,  
a3) İmza sirküleri,  
a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname,  
a5) Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği,  
a6) Nüfus cüzdanı örneği, 
b) TÜZEL KİŞİLERDEN: 
b1) Teklif mektubu,  
b2) Teminat belgesi,  
b3) İmza sirküleri, 
b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname,  
b5) Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği, 
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
7 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 20/05/2020 Çarşamba Günü Saat 14.00’e kadar, 

Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne vermeleri gerekmektedir. 
Kiralanacak tarım arazilerin tamamına fiyat teklifi verilecektir. 
8 - Postadaki gecikmeler ve bu ilandan önce yapılan müracaatlar ile vaktinde verilmeyen 

teklifler dikkate alınmayacaktır. 
9 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara 
Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/ MALATYA adresinden satın alınabilir.  

10 - Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
dilediğine ihale etmekte serbesttir. 

 3453/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 3454/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 05.05.2020 Karar No: 7445 

ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : AGS Jeofizik Hizmetleri Danışmanlık A.Ş. 
• MERKEZ  
   ve TEBLİGAT ADRESİ : Kazım Özalp Mah. Reşit Galip Cad. Cem Apt. No: 124/7 

Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 27.08.2019 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 58.305 hektar  
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İL  : Edirne, Tekirdağ 
• PAFTA NUMARASI : F17-d 
KARAR: 
AGS Jeofizik Hizmetleri Danışmanlık A.Ş.’nin Edirne ve Tekirdağ illeri sınırları 

dahilinde 58.305 hektarlık F17-d paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı 
incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 3468/1-1 
—— • —— 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web 
sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak 
koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. 

İlanımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım İlanları 
ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır. 

İlan başvuru tarihi : 11.05.2020 
İlan son başvuru tarihi : 28.05.2020 
İlan olunur. 
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Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında 
dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait 
Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra; 

Doktor Öğretim Üyesi : 
Başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği 

Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan 
örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora 
belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki 
belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi ilgili birime teslim edeceklerdir. 

NOT : 
1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
2 - Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler. 
3 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesinin 

noter veya resmi kurumlarca onaylanmış bir örneği ya da öğrenim belgelerinin E-Devlet 
kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır. 

4 - Adaylar, kadronun ilan edildiği birime başvurularını yapmalıdırlar. 
 

S.NO BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI ADET DRC AÇIKLAMA 

1 
SPOR BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

SPOR 

YÖNETİCİLİĞİ 

SPOR 

YÖNETİCİLİĞİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 5 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 

Dalı'nda doktora yapmış olup, su altı 

sporları alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

2 
FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
PSİKOLOJİ 

SOSYAL 

PSİKOLOJİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 5 

Psikoloji Bölümü mezunu olup, aynı 

alanda yüksek lisans ve doktora yapmış 

olmak. 

3 
FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
COĞRAFYA COĞRAFYA 

DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 1 

Doğal taşlar konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

4 
FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

MOLEKÜLER 

BİYOLOJİ VE 

GENETİK 

MOLEKÜLER 

BİYOLOJİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 1 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim 

Dalı'nda doktora yapmış olup, Kanser 

inhibitör madde sentezi alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

5 

GÜZEL SANATLAR 

VE TASARIM 

FAKÜLTESİ 

GRAFİK TASARIM 
GRAFİK 

TASARIM 

DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 3 

Geleneksel yöntemlerle tasarım 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

6 
SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
ÇOCUK GELİŞİMİ 

ÇOCUK 

GELİŞİMİ 

VE EĞİTİMİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 1 

Çocuk Gelişimi Programı üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

 3438/1-1 
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İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde, giderleri Özel Bütçe 

gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası 

uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 

inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 

aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

UNVANI 
KİŞİ 

SAYISI 
BÜTÇESİ BAŞVURU ŞARTLARI KODU 

HEMŞİRE 20 Özel Bütçe 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden 

Mezun Olmak. 

2018 KPSS P94 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan 

Almış Olmak. 

H1 

HEMŞİRE 14 Özel Bütçe 
Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. 

2018 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri almak. 
H2 

DİYETİSYEN 2 Özel Bütçe 
Beslenme ve Diyetik Bölümü Lisans Mezunu Olmak 

2018 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri almak. 
D1 

 

ARANILAN ŞARTLAR 

1 - Pandemi Süresince şehirler arası ulaşımın kısıtlı olması nedeniyle İstanbul ili sınırları 

içinde ikamet eden kişiler başvuru yapabileceklerdir. 

2 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 

3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

4 - Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin 

yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı 

çalışmasına engel durumu bulunmamak. 

5 - Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. 

Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS-P94, Lisans Mezunları için 2018 KPSS-P3 puan türü esas 

alınacaktır. 
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6 - 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli 

personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih 

tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. 

BAŞVURU ŞEKLİ: 

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine 

kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru formunu 

eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen 

müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli 

Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe 

aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel 

Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek 

başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz 

sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya 

nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 

- Fotoğraflı Başvuru formu 

- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi 

- KPSS sınav sonuç belgesi 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü 

içinde www.istanbulc.edu.tr ile https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır. 

Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri 

ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı 

ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi 

bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi 

fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz. 

* Atanmaya hak kazandığı halde belirtilen evrak teslim süresinde istenilen evrakları 

teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan 

başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

 3434/1-1 
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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmî 

Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı 
alınacaktır. 

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 
1 - Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr 

adresinden temin edilebilir.) 
2 - Başvurdukları programı gösteren Öğretim elemanı Başvuru Formu (Öğretim Elemanı 

Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 
3 - YÖK formatında Özgeçmiş, 
4 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
5 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
6 - Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri 
7 - Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği. 
8 - Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin 

fotokopileri 
9 - ALES Belgesi 
10 - 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
11 - Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı 

belge) 
12 - Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden 

alınan belge) 
13 - Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (E-Devlet üzerinden Resmi Kurum adına alınan 

belge)  
14 - ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. (E-Devlet üzerinden alınan belge) 
Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No: 8 Basmane / Konak İZMİR 

SINAV TAKVİMİ  
İLK BAŞVURU TARİHİ 11.05.2020 
SON BAŞVURU TARİHİ 25.05.2020 
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 27.05.2020 
SINAV GİRİŞ TARİHİ 28.05.2020 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 29.05.2020 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.kavram.edu.tr  

ÖNEMLİ NOTLAR 
1 - 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2 - Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili 

mezuniyet bölümünden ALES'ten en az 70 puan almış olmak 
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3 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

4 - Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir. 
NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ 

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE 
(www.kavram.edu.tr) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE 
OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR 

Duyurulur. 
 

SIRA UNVANI PROGRAM ADET İLAN ÖZEL ŞART 

1 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
GRAFİK 

TASARIMI 
1 

Grafik, Grafik Tasarımı, Fotoğraf, Resim 
veya Resim İş Öğretmenliği Lisans mezunu 
olmak; Tasarım, Grafik Tasarımı, Görsel 
İletişim Tasarımı, Animasyon alanlarının 
birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak 

 3437/1-1 
—— • —— 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI 
KADRO 
UNVANI 

ADET 

Tıp 
Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü 

Nöroloji Anabilim Dalı Profesör 1 

Tıp 
Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü 

Genel Cerrahi Anabilim 
Dalı 

Profesör 1 

 
Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
 3299/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Düzce Üniversitesi Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Tarsus Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2020 Tarihli ve E: 2018/122, K: 2020/14 Sayılı

Kararı

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.


