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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilgi Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve

30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeli-

ğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya

verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile

uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde

yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlan-

mıştır.

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

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

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

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

sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,
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b) 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,

c) 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,

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

d) İhale yetkilisi: Mütevelli heyeti veya mütevelli heyetinin uygun gördüğü Üniversite

yöneticisi veya görevlileri,

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

f) Kiralama: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,

g) Kiraya verme: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluşturmasını,

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

h) Mütevelli Heyeti: Üniversite Mütevelli Heyetini,

ı) Seyahat alımları: Üniversitenin münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle ilişkisi olmak

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

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

mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

j) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,

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

belgeleri,

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

m) Talep sahibi: İhale konusu ürün ve/veya hizmet talebinde bulunan Üniversite per-

sonelini,

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: İstanbul Bilgi 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, güvenilirliği, 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.
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(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu

oluşturan işler kısımlara bölünemez.

(5) Alımlarda Üniversitenin kısa ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarının zamanında karşı-

lanması, hizmetlerin aksamaması ve gereksiz mal stoğundan kaçınılması esastır.

Komisyonlar

MADDE 5 – (1) İhale yetkilisi, Üniversite görevlilerinden birinin başkanlığında, hukuk

müşavirliğinden bir kişi, mali işler daire başkanlığından bir kişi, Rektörün görevlendirmesiyle

bir öğretim üyesi ve ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az beş kişinin katılmasıyla ku-

rulacak komisyonu görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale

komisyonu; muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonu kurulması zo-

runludur. Muayene ve kabul komisyonu, doğrudan ilgili birime teslim edilecek işlerde talep

sahibi ve satın alma görevlisi, stoklu veya depoya konmak üzere ürün alımlarında depo amiri

ve satın alma görevlisinden oluşur.

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

personel ve uzman da görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-

ların eşit bulunması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çe-

kimser kalınmaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak

zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

İhale yetkilisi

MADDE 6 – (1) İhale yetkilileri şunlardır:

a) 25.000,00 Türk Lirasına kadar (dahil) işlemlerde Satın Alma Müdürü, Mali İşler Dai-

re Başkanı ve Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısından herhangi ikisi.

b) 25.000,00 Türk Lirasını aşan, 250.000,00 Türk Lirasına kadar (dahil) işlemlerde Ge-

nel Sekreter, Mali İşler Daire Başkanı ve Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısından herhangi

ikisi.

c) 250.000,00 Türk Lirasını aşan, 5.000.000,00 Türk Lirasına kadar (dahil) işlemlerde

Rektör, Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Daire Başkanından herhangi ikisi.

ç) 5.000.000,00 Türk Lirasını aşan işlemlerde Mütevelli Heyeti.

(2) Bu tutarlar her akademik yılın başında TÜFE oranına göre güncellenerek değişe-

cektir.

İhaleye katılımda yeterlilik kuralları

MADDE 7 – (1) Üniversite 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda, iha-

leye katılacak isteklilerden ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliklerinin

belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

Tahmini bedel

MADDE 8 – (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 Sermaye Pi-

yasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına
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uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki

değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutana-

ğında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonla-

rınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler için kanun-

ların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fiyatları varsa

bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlilik ilanlarında yer verilmez. İsteklilere veya

ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

İhale işlem dosyası

MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. 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 10 – (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 ve taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İlan

MADDE 11 – (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 yayınlanan yerel ga-

zetelerde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde

ilan edilir. İnternet sitesinde yayınlanan 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 temin edileceği.

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.

f) Doküman bedeli ve banka hesap numarası.

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

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

edilir, ihale sözleşmesi imzalanmış ise sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz.
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(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 12 – (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) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak

belirleneceği ihalelerde, ihale ve ön yeterlik dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya

nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) İhale/ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik ve-

ya ihaleye katılmak isteyen istekliler ihale dokümanlarını bedelli olarak temin edebilirler. Do-

kümanın bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite

tarafından tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına istek-

linin adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

İhaleye katılamayacaklar

MADDE 13 – (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 merciilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

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

temeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taah-

hütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine, uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler söz konusu bu işin

ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de aynı işin danışmanlık

hizmeti ihalelerine katılamazlar.

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

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

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

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

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

Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında

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

lerek ihale iptal edilir, sözleşme imzalanmış ise feshedilir.
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Şartnameler

MADDE 14 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve tek-

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, 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.

(2) Sözleşmenin imzalanması ile teknik/idari şartname, sözleşmenin ayrılmaz bir par-

çası haline gelir.

Alt yükleniciler

MADDE 15 – (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 16 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları, ta-

şınır kiralama ve 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) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 20 nci

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

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

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

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

Açık ihale usulü

MADDE 17 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 18 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

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

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

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

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

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

nında belirtilir.

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

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

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

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

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

edilir.
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(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 21 inci maddenin bi-

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

Pazarlık usulü

MADDE 19 – (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 Türk Lirasına karşılık

gelen tutardaki 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. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üze-

rinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler so-

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

fiyat teklifleri 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, 5 inci ve 8 inci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-

zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin

MADDE 20 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir. Doğrudan temin usulüne göre aşağıda

belirtilen hallerde ihale sorumlusu, ilân yapılmaksızın önceden teklif alınmasına gerek olmadan

ve teminat alınmaksızın, davet ettiği istekli veya isteklilerle alım, satım veya kiralama şartları

ile bedeli görüşür, görüşmeler sonunda seçilen istekliden nihai teklifi alır ve ihale sonuçlandı-

rılır:

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

mesi.
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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 Türk Lirasına karşılık gelen tutardaki

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

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 5 inci maddede belirtilen komisyonları kurma

ve 7 nci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetki-

lisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir

tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 21 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katı-

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

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 ve ön yeterlik dokümanının

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

uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mek-

tubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması

zorunludur.

(2) Teklifler ihale ve 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 ve ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır.

Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla

tespit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz/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 Heyetinin 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 22 – (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 23 – (1) İhale komisyonunca ihale ve 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. 21 inci 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, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına 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 varsa 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 24 – (1) 23 üncü 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 işgünü içinde ihale kararını onaylar.

İhale yetkilisi, ihale komisyon kararını ancak Baş Hukuk Müşaviri ile birlikte imzalamak ve

gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle reddedebilir. İhale komisyon kararının reddedilmesi du-

rumunda ihale iptal edilir.

(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. Tüm bildi-

rimler elektronik posta ile yapılabilir.

(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 25 – (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 26 – (1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale dokümanında belirtilmiş ise kesin

teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra

geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm

almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu

durumda ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif

sahibi istekli ile de sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif

sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 24 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasında be-

lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci

teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Bu durumda Üniversite,

ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin

de Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir.

(2) Üniversite birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 24 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.
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Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 27 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Muayene
ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokümanında
belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

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

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

İhale usülleri
MADDE 28 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı ve 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 29 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak alınır. 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 ret olunarak 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, hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönde-
rilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
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.
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(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde, geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-
retiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü
MADDE 30 – (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 21 inci 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 31 – (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 32 – (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 33 – (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 34 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

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

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

yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

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

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

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

yılır.

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

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

teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya

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

edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç 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 35 – (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 36 – (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, 34 üncü maddenin altıncı fıkrasında be-

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

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

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

de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

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

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

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

etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin

bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş işgünü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi

ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve 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 37 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale ve ön yeterlik dokümanında

yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hu-

susların 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.

İhalelerde yasak fiil ve davranışlar

MADDE 38 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:

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

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya bunlara 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

veya bunlara teşebbüs etmek.

c) Sahte belge, sahte teminat veya yanıltıcı belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara

teşebbüs etmek, yalan veya yanıltıcı bilgi vermek veya bunlara teşebbüs etmek.

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

olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

d) 13 üncü 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 uygulayacağı yaptırımlara ilişkin olarak mütevelli heyet kararı alır. Alınan bu kararlar

Üniversite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 39 – (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 ye-

terlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri

MADDE 40 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.

Teminat

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

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

gösterilir.

İtiraz

MADDE 42 – (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

karar 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

başvurular 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
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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.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler

MADDE 43 – (1) Üniversitenin;

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,

yapacakları alımlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tah-

mini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.

(2) Üniversitenin İktisadi İşletmesince yapılan satışlar ile uygulamalı bölümler ve araş-

tırma merkezleri gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu

Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

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 uygulanır.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları

MADDE 45 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

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

ları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas

alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre

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

Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 46 – (1) 22/7/2010 tarihli ve 27649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Bilgi Üniversitesi Satınalma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli

Heyeti yürütür.
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Kayseri Üniversitesinden:
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ GIDA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2020 tarihli ve 31064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayseri
Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Gıda sektörünün öncelikli konularını kapsayan uygulamalar ile araştırma-geliştirme

(ar-ge) ve üretim-geliştirme (ür-ge) projelerini yürüterek gıda endüstrisine ürün ve süreç ge-
liştirme konularında destek vermek, bu yolla Türkiye’nin gıda endüstrisinin rekabet gücünü
artırmaya destek olmak.

b) Gıda ile ilgili insan sağlığını ilgilendiren konularda araştırma yapmak, bilgi üretmek,
veri tabanları oluşturmak, bilgilendirici toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak ve yarışmalar
düzenleyerek ödüller vermek.

c) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile etkin işbirliği yaparak Türkiye’nin gıda
üretimi alanındaki politikalarının belirlenmesine katkılar sağlamak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlgili mevzuat kapsamında Türkiye’de gıda üretimi ve denetimi çalışmalarında bu-

lunmak ve/veya koordinasyonunu sağlamak.
b) Türkiye’de katma değeri yüksek gıda ürünleri tasarımı ve üretimi, gıda ve sağlık,

gıda ve beslenme, gıda kalite ve güvenliği, gıda tüketimi konularında araştırma projeleri yap-
mak, danışmanlık hizmeti vermek ve bu konudaki çalışmalara katılarak araştırma ve planlama
faaliyetlerini yürütmek.

c) Uluslararası ticarette, Türkiye’nin yer aldığı ve iddialı olduğu gıdalara yönelik veri
tabanları oluşturmak ve yaşanması olası sorunlara acil çözüm önerileri sunmak, sektör temsil-
cileri ile işbirliği halinde araştırma ve geliştirme projeleri gerçekleştirmek.

ç) Gıda sektöründe küresel düzeyde eğilimleri yakından takip etmek, bu eğilimlere pa-
ralel araştırmalar yapmak ve bilgi üretmek, bu bilgileri ulusal gıda sektörünün hizmetine sun-
mak, gıda endüstrisi ile Üniversite arasında işbirliğini artırmak.

d) Kamuoyunu gıda tüketimi konusunda aydınlatmak amacıyla ulusal ve uluslararası
nitelikteki panel, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzenlemek, yerel, ulusal
ve uluslararası basılı, görsel ve işitsel medya organlarında kamuoyunu aydınlatıcı programlar
düzenlemek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt dışında ve yurt içinde bulunan kuruluşlarla
ilgili mevzuat kapsamında işbirliği yapmak, bilgi ve personel değişiminde bulunmak, gıda ile
ilgili gelişmeleri izlemek, kamuoyunu bu konularda doğru bilgilendirmek ve düzenli akademik
dergi yayınlamak.

f) Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak gıda ile ilgili konularda;
her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimine yardımcı olmak.

g) Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde Merkez bünyesindeki cihazların kullanımıyla
ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik çıktıları takip etmek ve raporlamak.

ğ) Katma değeri yüksek gıda ve diğer maddelerin üretimini ar-ge ve ür-ge kapsamındaki
çalışmalara dayalı olarak yürütmek.

h) Merkeze bağlı kurulan laboratuvarlarda gıda sektörüne yönelik ulusal ve uluslararası
düzeyde analiz hizmeti vermek.

ı) Gıda endüstrisinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler yürütmek,
gıda alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası düzeydeki firmalara ilgili mevzuat hü-
kümleri kapsamında sertifika vermek.

i) Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim elemanları arasın-

dan üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
amaçları doğrultusunda Merkezin tüm faaliyetlerinden, düzenli olarak işleyişinden, kaynakların
etkin bir şekilde kullanılmasından ve ilgili ekiplerin koordine edilmesinden sorumludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu öğretim ele-
manlarından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yü-
rütür, kendilerine bağlı laboratuvar ve Merkez birimlerinin amaçlarına uygun olarak işleyişini
sağlar, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri alır ve uygular. Müdürün olmadığı zamanlarda mü-
dür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Üniversitenin
öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim elemanı ile beraber
toplamda en fazla altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev
süresi biten üyeler yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ay-
rılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine aynı usulle yeni
üye görevlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları

ile ilgili konularda karar almak; çalışma düzenini tespit etmek, Merkezde çalışacak personelin
niteliklerini belirlemek, Merkez ile ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağla-
mak.

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve değerlendirmek.
ç) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak

üzere belirlemek.
d) Merkezde yapılacak analiz-test, ar-ge ve ür-ge faaliyetlerine ilişkin esasları tespit et-

mek ve ilgili ücretleri Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak üzere belirlemek.
e) Merkez bünyesinde kurulabilecek laboratuvarlar ve üretim merkezlerinde görevlen-

dirilecek akademik ve idari personel ile ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre
öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

f) Merkezin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmasına karar vermek, ilgili
esasları belirlemek ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak üzere Müdüre teklif etmek.

g) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/3/2020 31064
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Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesinin, 16/11/2018 ta-

rihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yö-

netmeliğine 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 kuru-

luşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çer-

çevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek 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) Birim: Türk Hava Kurumu Üniversitesinin fakülte, yüksekokul gibi eğitim-öğretim

veren bölümleri ile tüm idari ve hizmet alanlarını,

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

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

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

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

sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

ç) 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,

d) 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,

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

f) İhale yetkilisi: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli He-

yetinin uygun gördüğü Türk Hava Kurumu Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,

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

ğ) Kiralama: Türk Hava Kurumu Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını

oluşturmasını,
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h) Kiraya verme: Türk Hava Kurumu Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya veren

tarafını oluşturmasını,

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

i) Mütevelli Heyeti: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,

k) Seyahat alımları: Türk Hava Kurumu Üniversitesinin münhasıran eğitim-öğretim

faaliyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağır-

lama ve benzeri işlemleri,

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

mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

m) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,

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

belgeleri,

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

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

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,

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

maddelerinde gösterilen işlemleri,

r) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

s) 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,

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

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmelik ile ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit

muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zama-

nında 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,
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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

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 katılımıyla kurulacak komisyonları

görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun;

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

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

kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.

(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. Üniversitenin ihale ko-

misyonunda görev alan üyeler, muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar.

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

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

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

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

ğildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

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

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.

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

ç) Geçici teminat miktarı.

d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.

e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

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

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

sözleşme feshedilir.

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

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

(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 ta-

rihli 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.
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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.

d) Üniversiteden yevmiye alanlar dâhil aylık veya ücret alan Üniversite mensupları ve
eşleri.

e) 2547 sayılı Kanunda belirtilen Üniversite yöneticileri ve satın alma ve ihale komis-
yonu başkan ve üyelerinin eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci de-
receye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenleri ile ortakları.

f) Üniversitenin Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri, kurucu vakıf yönetim ve
denetim kurulu üyeleri ile bu kişilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve
ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımları, ortakları veya ortağı, yöneticisi veya
temsilcisi bulundukları şirketler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar.

(3)  Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-
lerek ihale iptal edilir.

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

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, 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.

(2) Teknik alımlarda yapılacak olan ihalenin şartnamesi, Üniversitenin talep eden birimi
tarafından hazırlanır.

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.
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(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 Heyetinin, 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.

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

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

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

ması zorunlu değildir.

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

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

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

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

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

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

lifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

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

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

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

zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin

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

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

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

mesi.

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

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

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

alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

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

oranına göre güncellenecek ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi TL’ye karşılık gelen tutardaki be-

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

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

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

kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir

tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

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

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

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

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 ye-

terlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam
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ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulun-

maması 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 Heyetinin 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.

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.
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(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 reddedilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-

nomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsur-
ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(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.
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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.

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.
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(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.

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.
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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.

(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.
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(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.

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 teklifinin

sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen

on günlük sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin sahibi is-

tekliye 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.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Satın alma talepleri

MADDE 36 – (1) Üniversite birimleri, satın alınmasını talep ettikleri mal ve hizmetler

için satın alma istek formunu doldurarak Satın Alma Birimine gönderir. Toplanan tüm satın al-

ma taleplerinin ayrı ayrı veya birleştirilerek değerlendirilmesi sürecinde stok seviyeleri, bütçeye

uygunluk ve ödenek kontrolü yapılır. Gerek duyulduğunda talep sahibi birimlerin yetkililerin-

den, talebin yeniden incelenmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi istenebilir. Satın Alma Bi-

rimi, tamamlanan talepler için, satın alma usulünde belirlenen yetki limitleri dahilinde satın

alma işlemi başlatır.

Satın alma istek formu

MADDE 37 – (1) Satın alma istek formunda aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:

a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim yöneticisinin imzası.

b) Tarih.

c) Satın alınması talep edilen malın/hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve miktarı.

ç) Satın alma talebinin gerekçesi.

d) İhale yetkilisinin onayı.

e) Gerekli görülecek diğer açıklamalar.

Bütçe belirlenmesi

MADDE 38 – (1) Her sene başında Üniversitenin birimlerine ayrılan tahmini bütçe ra-

kamlarını Mali İşler Müdürlüğü, Satın Alma Birimine iletir. Satın Alma Birimi bu Yönetmelik

hükümleri çerçevesinde harcama kontrolünü Mali İşler Müdürlüğü ile koordineli olarak yürü-

tür.

İhalenin iptal edilmesi

MADDE 39 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer

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

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

ihaleyi iptal edebilir.

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

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

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

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

teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-

leye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 40 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:

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

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
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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 vekâleten birden fazla teklif vermek.

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

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

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir

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

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

Üniversite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 41 – (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 ye-

terlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri

MADDE 42 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.

Teminat

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

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

gösterilir.

İtiraz

MADDE 44 – (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 bitimini izleyen tarihten önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yet-

kilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerek-

tiği onaylanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi ko-

nusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda
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bulunan istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir.

Üniversite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı

ve sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler

MADDE 45 – (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) 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 46 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

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

ları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas

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 47 – (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 48 – (1) 12/11/2012 tarihli ve 28465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Hava Kurumu Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Müte-

velli Heyeti yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3937 

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

 
 3938 

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

 
 3939 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3854 

—— •• —— 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÜSTYAPI İYİLEŞTİRMESİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 7. Bölge  Müdürlüğünden: 
Eskişehir-Konya Hattı Km:196+630-201+000 Arasında Üstyapı İyileştirmesi hizmet alım 

işi satın alınacaktır. 
İhale Kayıt No: 2020/275784 
İdarenin: 
a) Adresi: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/1 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi       : 7bolgesatinalmavestokkontrolmudurlugu@tcdd.gov.tr 
1- İhale konusu işin adı ve miktarı: Eskişehir-Konya Hattı Km:196+630-201+000 

Arasında Üstyapı İyileştirmesi hizmet alım işi 4000 metrelik yol kesiminde 6450 adet beton 
travers tebdili işi satın alınacaktır. 

2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 
Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 30/06/2020 günü saat 14:30’a kadar 
verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
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4- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup,  
doküman bedeli KDV Dahil 250,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 60000 1500 15800 728839 
8248 -TC. ZİRAAT BANKASI- TR400001000021070385575099 -T. HALK BANKASI- 
TR540001200918300013000003 hesap numaralarına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7. 
Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon 
Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 3971/1-1 
—— • —— 

700.000 KG  ÇİNKO BİLEŞİKLİ KATIK İHTİVA ETMEYEN  SAE 40  DİZEL MOTOR 
YAĞI İLE 20.000 KG BODEN YAĞLAMA YAĞI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2020/269392 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71669 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
1- İhale konusu malın adı ve miktarı: 700.000 kg çinko bileşikli katık ihtiva etmeyen SAE 

40 dizel motor yağı ile 20.000 kg boden yağlama yağının temini. 
2- İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacı Bayram 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Şube Müdürlüğüne 
29/06/2020 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğünde veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi  
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,00 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. 
 3967/1-1 
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TAŞINMAZ HİSSELERİ SATILACAKTIR 
Altındağ Belediye Başkanlığından: 
Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Feridun Çelik, Hacılar, Önder ve Ulubey 

mahallelerinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki 
Belediyemiz hisselerinin; 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale 
suretiyle satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak 
tahsil edilecektir. 

1 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde 
No: 177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN 
huzurunda yapılacaktır. 

2 - Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 3.Katta bulunan Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç 23 Haziran 16:00’ya kadar 
yatırılacaktır. 

3 - İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır. 
İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni 

ikametgahının olması, gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri, ihaleye ortak olarak girecek 
şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı, 

İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 
sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen 
faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, şirketin 
sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir 
noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir. 

İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, 
temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin 
verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri 
gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek 
kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de 
şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı, 

İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, 
federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette 
bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, 
dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki 
genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı,dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı 
temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir. 

4 - Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 

Sıra 
No 

Mahalle Ada Parsel 
Parselin 

Yüzölçümü 
Satılan 
Hisse 

m² 
Fiyatı 

Muhammen 
Bedel 

%18 KDV 
Geçici 

Teminat 
Bedeli 

İhale 
Tarihi 

İhale 
Saati 

1 FERİDUNÇELİK 24131 2 1.861.25 m² 137,50 m² 600,00 ₺ 82.500,00 ₺ 14.850,00 ₺ 2.500,00 ₺ 24.06.2020 16:00 
2 FERİDUNÇELİK 24131 2 1.861.25 m² 137,50 m² 600,00 ₺ 82.500,00 ₺ 14.850,00 ₺ 2.500,00 ₺ 24.06.2020 16:00 
3 HACILAR 24035 5 2855,00 m² 141,00 m² 650,00 ₺ 91.650,00 ₺ 16.497,00 ₺ 2.500,00 ₺ 24.06.2020 16:00 
4 HACILAR 24040 3 2708,49 m² 163,54 m² 700,00 ₺ 114.478,00 ₺ 20.606,04 ₺ 3.500,00 ₺ 24.06.2020 16:00 
5 ÖNDER 24264 5 2.178.67 m² 149,36 m² 750,00 ₺ 112.020,00 ₺ 20.163,60 ₺ 3.500,00 ₺ 24.06.2020 16:00 
6 ÖNDER 24264 5 2.178.67 m² 149,00 m² 750,00 ₺ 111.750,00 ₺ 20.115,00 ₺ 3.500,00 ₺ 24.06.2020 16:00 
7 ÖNDER 24264 5 2.178.67 m² 149,00 m² 750,00 ₺ 111.750,00 ₺ 20.115,00 ₺ 3.500,00 ₺ 24.06.2020 16:00 
8 ÖNDER 24264 5 2.178.67 m² 149,00 m² 750,00 ₺ 111.750,00 ₺ 20.115,00 ₺ 3.500,00 ₺ 24.06.2020 16:00 
9 ÖNDER 24265 1 2.000.00 m² 144,77 m² 700,00 ₺ 101.339,00 ₺ 18.241,02 ₺ 3.500,00 ₺ 24.06.2020 16:00 
10 ÖNDER 24265 1 2.000.00 m² 144,00 m² 700,00 ₺ 100.800,00 ₺ 18.144,00 ₺ 3.500,00 ₺ 24.06.2020 16:00 
11 ÖNDER 24265 1 2.000.00 m² 144,00 m² 700,00 ₺ 100.800,00 ₺ 18.144,00 ₺ 3.500,00 ₺ 24.06.2020 16:00 
12 ULUBEY 24586 4 1419,00 m² 170,00 m² 750,00 ₺ 127.500,00 ₺ 22.950,00 ₺ 4.000,00 ₺ 24.06.2020 16:00 

 3898/1-1 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Antalya Kemer Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Antalya Kemer Yeni Küçük Sanayi Sitesine ait 51 adet işyeri 
yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 
verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1-İdarenin Adresi : Kuzdere Mh. Sanayi Cad. C Blok No: 50/32 Kemer / 
ANTALYA 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 51 adet işyeri yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Kemer / ANTALYA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

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

d) İşin süresi : 01/08/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile) : 16.400.000 TL 
f) Geçici Teminatı :      492.000 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 25/06/2020 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

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

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Antalya Kemer Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Kuzdere Mh. Sanayi 

Cad. C Blok No: 50/32 Kemer / ANTALYA adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 3940/2-1 
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KAPAMA VANALARI YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğünden: 

 
 3917/1-1 

 
 
 
 
 



8 Haziran 2020 – Sayı : 31149 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından 
Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum ili Muratpaşa Mahallesinde kayıtlı bulunan ada ve 

parsel numaraları ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda yazılı arsalar, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır. 
SIRA NO ADA/ 

PARSEL 
PAY/ 
PAYDA 

İMAR 
DURUMU 

TAŞINMAZ 
ALAN (m2) 

(m2) 
BİRİM 
FİYATI 

MUHAMMEN 
BEDEL(TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 
TARİH/SAAT 

1 13127-1 1/1 Ticaret+ 
Konut Alanı 

BL-6 kat 

23.022,17 450 10.359.977,00 311.000,00 19/06/2020 
11:00 

2 13138-1 1/1 Konut Alanı 2 
Katlı Dublex 

7.348,19 300 2.204.457,00 66.134,00 19/06/2020 
13:00 

3 13138 - 2 1/1 Özel Eğitim 
Alanı 5 kat 

12.116,56 350 4.240.796,00 127.224,00 19/06/2020 
14:00 

SATIŞ 
ŞARTI 

Yukarıda belirtilen taşınmaz  arsaların ödemeleri peşin tahsil edilecektir.. 

İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki 
Meclis salonunda Encümenimiz (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır. 

İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 19/06/2020 tarihi saat 09:30’a kadar aşağıda 
belirtilen belgeleri hazırlayarak İhale Hazırlık Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR 
1.İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 
a)Kanuni ikametgah belgesi 
b)Kimlik fotokopisi (Gerçek kişilerde kişiye ait,Tüzel kişilerde ise Şirket Müdürü veya 

Yetkilisine ait ) 
c)Teklif Mektubu (Şartname ekinde verilecektir.) 
d)Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 
e)Gerçek kişilerde Noter tasdikli imza beyannamesi-Tüzel kişi olması halinde noter 

tasdikli imza sirküsü 
f)Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza beyannameleri ile vekaletnameleri, 
g)Satış şartnamesinin 5/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat, 
h)İhale dokümanın satın alındığına dair belge, 
ı)Şirket olması halinde  Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi ile (2020 yılında alınmış) 

Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü (Ortak girişim olması halinde ortakların her birinin 
kayıtlı olduğu oda belgeleri) 

i) Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne 
kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek 
zorundadır.) 

j)Bu ihaleye ait arsa için İdari Şartname Belediyemiz İhale Hazırlık  Servisinden 750,00 
TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. 

k)2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye 
katılamazlar, 

2.Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
3.İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir. 
İlan olunur. 
 3966/1-1 
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ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi 

Başkanlığından:  
 
1. ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (TABLO 1): 
 

İli İlçesi Mahallesi/Köyü Ada Parsel Yüzölçümü 
(m²) Hisse Bilgileri İmar Durumu 

İstanbul Maltepe Başıbüyük 15718 23 7.760,32 Tam    (Maltepe 
Belediyesi) Eğitim Alanı 

İstanbul Maltepe Başıbüyük 15718 26 4.780,58 Tam     (Maltepe 
Belediyesi) Eğitim Alanı 

 
2. İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR (TABLO 2): 
 

Sıra 
No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü Bağımsız 

bölüm 
Hazine 
Hissesi Vasfı İmar 

Durumu 

1 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
A Blok 2. 

Kat 9 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 
9/3058 Daire Konut 

2 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
A Blok 9. 

Kat 54 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 
18/3058 Daire Konut 

3 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
A Blok 9. 

Kat 51 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 
18/3058 Daire Konut 

4 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
A Blok 9. 

Kat 50 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 
16/3058 Daire Konut 

5 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
A Blok 2. 

Kat 11 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 
8/3058 Daire Konut 

6 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
B Blok 9. 

Kat 49 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 
20/3058 Daire Konut 

7 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
B Blok 1. 

Kat 3 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 
9/3058 Daire Konut 

8 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
B Blok 2. 

Kat 7 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 
10/3058 Daire Konut 

9 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
B Blok 2. 

Kat 8 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 
8/3058 Daire Konut 

10 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
B Blok 9. 

Kat 53 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 
16/3058 Daire Konut 

11 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
C Blok 1. 

Kat 2 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 
8/3058 Daire Konut 

12 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
C Blok 5. 

Kat 26 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 
8/3058 Daire Konut 
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13 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
C Blok 6. 

Kat 35 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 
8/3058 Daire Konut 

14 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
D Blok 5. 

Kat 25 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 

10/3058 Daire Konut 

15 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
D Blok 1. 

Kat 3 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 

9/3058 Daire Konut 

16 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
D Blok 1. 

Kat 5 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 

8/3058 Daire Konut 

17 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
D Blok 5. 

Kat 27 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 

9/3058 Daire Konut 

18 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
D Blok 1. 

Kat 1 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 

10/3058 Daire Konut 

19 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 
D Blok 2. 

Kat 10 Nolu 
bağımsız 

Bölüm 

10/3058 Daire Konut 

20 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 

D Blok 9. 
Kat 53 Nolu 

bağımsız 
Bölüm 

16/3058 Daire Konut 

21 İstanbul Kartal Soğanlık 2378 
(yeni:10958) 48 871,61 - 1/1 Arsa Konut 

22 İstanbul Ataşehir İstiklal 2168 18 222,04 - 1/1 Arsa Konut 
23 İstanbul Pendik Doğu 9008 1 84,69 - 1/1 Arsa Konut 
24 İstanbul Tuzla Tepeören 189 5 557,79 - 1/1 Arsa Konut 

 
1-) Yukarıda Tablo-2’de belirtilen taşınmazlar yükleniciye devredilerek, karşılığında 

Tablo-1’de belirtilen taşınmaz üzerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 
arasında imzalanan protokol (AKOY Protokolü) uyarınca (İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 
hazırlanan CD’deki) projesine uygun olarak okul binası yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Kanunun 
51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 13/07/2020 Pazartesi günü saat 14:00’de İstanbul Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale salonunda 
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ yapılacaktır. 

2-) Tablo-2’de belirtilen taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 21.428,877,00-TL 
üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile çevre tanzimi, 
zemin iyileştirmesi (gerekmesi halinde) ve KDV de dahil olmak üzere anahtar teslim toplam 
21.419,430-TL okul inşaat bedeli arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve 
peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir. 

3-) İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Tabi Değildir. Ayrıca taşınmazların bedeli 
2863 sayılı Kanun gereğince verilen sertifika ile ödenemez. 

4-) İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde mesai saatleri içerisinde 
bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İdarece CD ortamında 
hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli KDV dahil 
500,00-TL (Beşyüz-TL)’dir.  

5-) İhalenin toplam tahmini bedeli 21.428,877,00-TL olup, geçici teminat miktarı 
3.214.331,55-TL’dir. 
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6-) Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin ve temel etütleri, uygulama projeleri 
ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenicinin, yer tesliminden 
itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin ve temel etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik 
şartnamesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, 
çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması 
zorunludur. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 480 gün içinde 
tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.  

7-) Satışı yapılan taşınmazlar KDV, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler 
vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

8-) İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER:   
a) Geçici teminat belgesi;  
Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1)Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat 

ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç 
edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler 

Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatların Mal Müdürlükleri veya hizmet 
binamızda bulunan Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması, Teminat mektuplarının  (süresiz 
ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte 
getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir. 

b-) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti sureti veya 
aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, ikametgah belgesini;  

Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin 
bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından 
yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel 
kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili 
olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi; 

Kamu Tüzel Kişilerin ise tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 
kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi; 

Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi (Ortak girişim olarak teklif verilecekse, 
ortak girişim beyannamesinin noter tasdikli olması zorunludur) 

c-) Toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesini (Yüklenici veya alt 
yüklenici ya da teknik personelin), 

d-) Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az %20’ sine tekabül eden ayni veya nakdi 
özkaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri, 

e-) İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek isteklilerin, iş ortaklığı 
yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini, 

f-) İhale dokümanının satın alındığına dair dekontu (500,00-TL), 
İhale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-
Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) 
başvurarak teslim etmeleri gerekmektedir. 

9-) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
internet adresinde (https://istanbul.csb.gov.tr) görülebilir. Ayrıca şartnameler de İhale Servisinde 
ücretsiz görülebilir. 

10-) Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi 
bir sorumluluk kabul etmez.  

11-) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlan olunur. 

 3890/1-1 
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4 KALEM CİHAZ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden; 
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 4 kalem mal alımı ihalesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi 
(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 
sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 
edilecektir. 

1- İdarenin 
a)Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü 
Beyazıt/İSTANBUL 

b)Telefon ve Faks Numarası  : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 
c)Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr  
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): - 
2- İhale Konusu malın:  
a)Niteliği,türü                                                          Miktarı               İhale tarihi  İhale saati 

1-) 
 
1- 

4 Kalem Cihaz Alımı 
İhale kayıt no:2020/281540 
Elektronik Mikro Maniplatör Sistemi 

 
 
 
1 

 
 
 

Adet 

17.06.2020 10:00 

2- Oksijen Kontrollü Karbondioksitli İnkibatör 1 Adet   
3- Invert ICSI Mikroskobu 1 Adet   
4- Stereo Mikroskop 1 Adet   
 
2-) 

 
Ultrasanikatör ve Subanyosu Soğutma Sistemi 
İhale kayıt no:2020/281587 

 
1 

 
Adet 

 
17.06.2020 

 
10:30 

 
3-) 

 
Yer Tipi Soğutmalı Ultrasantrifüj 

 
1 

 
Adet 

 
17.06.2020 

 
11:00 

 İhale kayıt no:2020/281611     
 
4-) 

 
Liyofilizatör 

 
1 

 
Adet 

 
17.06.2020 

 
11:30 

 İhale kayıt no:2020/281638     
b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri : 
b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde İ.Ü 

Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ne teslim edilecektir. 
b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde İ.Ü 

Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ne teslim edilecektir. 
b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde İ.Ü 

Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ne teslim edilecektir. 
b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde İ.Ü 

Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ne teslim edilecektir. 
3– İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

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

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

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.5.İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 4 SIRA NOLU İHALE İÇİN 
İSTENMEKTEDİR. 

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

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

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

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.1.1.İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 
materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında 
teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 
gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 
ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.2.İş deneyimini gösteren belgeler 4 SIRA NOLU İHALE İÇİN İSTENMEKTEDİR. 
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4.3.2.1.Teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer 
işlere ait tek sözleşmeye ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel 
içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 
tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur. 

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az % 
80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin 
kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerini sunmalıdır. 

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru 
tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu 
belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. 
Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 
tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 
iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması 
şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 
karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 
diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. Ancak ihaleye katılan iş 
ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce 
kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren 
belgelerin sunulması halinde, pilot ortağın birinci cümledeki orana göre asgari iş deneyim tutarını 
sağlaması koşulu aranmaz. Pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, 
pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin 
iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz; asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının 
diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer 
işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi 
düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak 
Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir.Bu belgeler; 

Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve 
kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları 
hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen 
ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer 
alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi 
tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına 
gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu 
örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı 
suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, 
serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren 
belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin 
değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır. 
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Tüzel kişi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda 
temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyimini gösteren belgenin sunulması halinde; 
ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit 
belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından 
düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyimini gösteren belgeyi 
kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyimini gösteren belge sahibi tarafından imzalanması 
gerekmektedir. 

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 
tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda 
temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren 
belgelerin tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

5– Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 
5.1.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli 

lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji 
Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN no: 
TR300001200982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılığında 
İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı 
ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

10-İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 
olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 
 3972/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Osmangazi Belediye Başkanlığından: 
Aşağıda listede belirtilen; Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Osmangazi İlçesi 

Alemdar Mahallesi’nde Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. 
Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

Alemdar Mahallesi 7573 ada, 2 parsel, (3.121,07 m²) üzerine Kat Karşılığı İnşaat 
Yaptırılması İşi; 

Yapı yaklaşık maliyeti muhammen bedeli : 4.720.621,40 +KDV 
Geçici teminat bedeli : 141.619,00.-TL 
1 - Alemdar Mahallesi 7573 Ada 2 Parsel Üzerine Kat Karşılığı İnşaat İhalesi 23.06.2020 

tarihinde Salı günü saat 14:00 da Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10’daki Belediye Hizmet binasının 
1. Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır. 

2 - İhale suretiyle yaptırılacak olan Kat Karşılı İnşaat Yaptırılması işine ait idari şartname 
çalışma saatleri içerisinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 adresinde bulunan Belediye Hizmet 
Binası 1. kat Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar herbir ihale şartnamesini ve eklerini 2.000,00 (İki Bin) TL 
bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar satın alabilir. 

4 - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 
10.00’a kadar (Santral Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. No: 10 Osmangazi/BURSA) adresindeki 
ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına, (Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne) makbuz karşılığında 
teslim etmelidir. Belirtilen saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle 
oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine 
komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile 
açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar (12:00) 
komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 - İhale Komisyon Başkanlığı’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
7 - İstekliler ihale alanı ile ilgili tekliflerinde idare lehine %30’un altında (%30 dahil) 

teklif veremeyecektir. İdare lehine verilen %30 altındaki (%30 dahil) teklifler kabul 
edilmeyecektir. 

8 - Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 
9 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 
10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı 
ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi 
halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

11 - İşin bitirme süresi sözleşme tarihinden itibaren 22(Yirmi iki) aydır. 
12 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi idari 

şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 
13 - Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilebilir. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel 

kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
İsteklilerin: 
A) İkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi 
B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2020 yılı vizeli), 
1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
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makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca 
veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.) 

C) İmza sirkülerini vermesi, 
1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza beyannamelerinin, 
2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca 
veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.) 

D) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.) 

E) Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir 
dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. 
Yabancı iştirakçilerin belgelerinin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından 
yapılmış olması halinde, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya 
sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. 

F) Her bir ihaleye ait İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat 
vermesi, 

G) 1. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler 
İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin % 50’si kadar, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde 
belirtilen III-A Grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, 
II. grup işlere ait iş bitirme belgesinde tanımlı konut tipi, iskan ruhsatında veya iş bitirme 
belgesinde belirtilmiş olacaktır.) 

2. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve 
görevlerini belirten belge, 

3. Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 
4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Firmalar, yasaklı 

olmadıklarını taahhütname şeklinde verecektir.) 
5. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdari şartnamenin 8. Maddesi G bendinde belirtilen kriterlere uygun olarak belgelerin 

hazırlanması ve sunulması. 
H) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ‘yukarıda istenilen belgelerin 

(G/1’’ bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak, 
Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda “G/1” 
bendinde “Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler” bölümünde belirtilen hususlar 
ve niteliklerin tamamını, Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer 
ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin % 40’ ını sağlaması şarttır. 

İ) Yer Görme Belgesi (İdare tarafından verilecektir) 
J) Şartname Alındı Makbuzu 
Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin 

adı, soyadı, ticaret ünvanı ve kanuni tebligatına ilişkin adres yazılarak yapıştırılacak ve istekli 
tarafından imzalanacaktır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
İlan olunur. 3822/1-1 
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İŞYERİ İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi Sitesine ait 242 adet 

işyeri ikmal yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 

tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Adnan Menderes Mah. Sanayi Sitesi İdare Binası 

OSMANİYE 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 242 adet işyeri ikmal yapım işi 

b) Yapılacağı yer : OSMANİYE 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile) : 132.000.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    3.960.000 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 23/06/2020 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

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

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

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

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

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Adnan Menderes 

Mah. Sanayi Sitesi İdare Binası OSMANİYE adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 3876/2-2 
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3.539 DEKAR BUĞDAY, 1.800 DEKAR TOHUMLUK  
YONCA SAPI SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

TİGEM Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1- İşletmemiz 2020 yılı istihsali toplam 3.539 dekar buğday, 1.800 dekar tohumluk yonca 

sapı parselde partiler halinde 17.06.2020 Çarşamba günü saat 14:30’de açık artırma suretiyle 
satışa sunulacaktır. Bu tarihte netice alınamadığı takdirde ihale aynı yer ve şartlarda 24.06.2020 
Çarşamba günü saat 14:30’de tekrar yapılacaktır.  

2- Muhammen bedeller, geçici teminatlar aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Müşteriler 
teminatını yatırmak kaydıyla diledikleri partinin ihalesine katılabilirler. 

3- İhaleye ait şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde, (Karanfil Sok. No. 62-
Bakanlıklar-ANKARA) ve işletmemizde görülebilir. 

4- İhaleye girebilme şartları aşağıya çıkarılmıştır. 
 a) Kanuni ikametgâhı olması, (Adres Beyanı da geçerli sayılacaktır.) 
 b) Geçici teminat vermesi, 
 c)Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve 

hâlihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış bir belge vermeleri,  
 d)Müşterilerin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin 

ibraz edilmesi, Gerçek kişilerin de imza sirkülerini ve onaylı Kimlik Fotokopilerini ibraz etmesi 
gerekmektedir. 

5- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

İlan Olunur 
 

Parti 
No. 

Parsel 
No. 

 
Buğday sapının Cinsi, Çeşidi  

Mikt. 
(Dk.) 

Muh.Bir. 
Fiyat) 

(TL/DK) 

Muh.Bed. 
Tutarı 
(TL) 

Geçici 
Teminat 
(%25) 

1 56 Buğday-Sulu Flamura-85 325 35,00 11.375,00 2.843,75 
2 71-72-73-74 Buğday Sulu Flamura-85 605 35,00 21.175,00 5.293,75 
3 59 Buğday Sulu Flamura -85 424 35,00 14.840,00 3.710,00 
4 10 Buğday Sulu Flamura -85 603 35,00 21.105,00 5.276,25 

5 54-57 
Buğday Sulu Flamura -85 
Buğday sulu Kate A-1 

481 35,00 16.835,00 4.208,75 

6 21-22 Buğday sulu Kate A-1 641 35,00 22.435,00 5.608,75 
7 49-50 Buğday sulu Kate A-1 460 35,00 16.100,00 4.025,00 

BUĞDAY SAPI TOPLAM  3.539  123.865,00 30.966,25 
1 35-37 Tohumluk Yonca  423 10,00 4.230,00 1.057,50 
2 61-63 Tohumluk Yonca  391 10,00 3.910,00 977,50 
3 24 Tohumluk Yonca 493 10,00 4.930,00 1.232,50 
4 25 Tohumluk Yonca 493 10,00 4.930,00 1.232,50 

YONCA SAPI TOPLAMI  1.800  18.000,00 4.500,00 
GENEL TOPLAM  5.339  141.865,00 35.466,25 

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü 05010-Gökhöyük/AMASYA Ayrıntılı bilgi için 
irtibat: A.ERCAN Telefon (0 358) 273 52 97-98 (0 505 670 48 43) Faks : (0 358) 273 52 14 

İşletmemiz Amasya-Mecitözü Karayolunun 25. Km.dedir. 
 3969/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 

SATIŞ İLANI 

TTasarruf MMevduatı SSigorta FFonu “Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri Ticari ve 

İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme 

borçlusunun borcundan dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

(“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkullerinden Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu Kurulu (“Kurul”) kararı ile oluşturulan “Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri 

Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına 

İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte 

uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale 

şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

BORÇLU 

Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 

“Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", Çukurova İthalat 

İhracat ve Türk AŞ'nin maliki olduğu, İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi Mahallesi’nde 

kain ve 3326 ada, 491 pafta ve 1 parselde kayıtlı arsa üzerinde inşa edilmiş 3 adet blokta 

(Davutpaşa Projesi) maliki olduğu 6 adet ticari fonksiyonlu bağımsız bölümün %50 hissesi ile 52 

adet konut nitelikli bağımsız bölümünden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 

“Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen 

bedeli 52.000.000.- (elliikimilyon) TL’dir. 

TEMİNAT 

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: 

TR03 0001 0007 5306 2864 3862 42 no.lu TL hesabına 5.200.000  (beşmilyonikiyüzbin) TL nakit 

teminatın “Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” 

açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanunun 3. 

maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya 

cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine 

Bonoları, T.C. Hazine kefaletini haiz tahviller de kabul edilecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. 

Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 

blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla 

verilecek diğer belgeler ile birlikte 23/06/2020 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na 

teslim edilmesi gerekmektedir. 
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İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 

İhale 24/06/2020 tarihinde saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 

tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 

Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 

1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 

bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale 

sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 

birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. Kayyımlık görevinin devam etmesi kaydıyla, 6758 Kanun ile yasalaşan 674 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 

devredilen Şirketler ile Fonun kayyım olduğu Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör 

örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan 

gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

İNCELEME 

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. 

“Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye 

katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin 1.000.- 

(bin) TL “İhale Şartnamesi” bedelinin “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki 

IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına “Çukurova Davutpaşa 

Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve 

dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

İHALE USULÜ 

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 

“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 

artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 

verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 

teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 

teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 

alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir. 
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“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 
26/06/2020 tarihinde saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul 
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 

25. maddesi kapsamına giren borçlar, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar 
“Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanunun 20. 
maddesinin 2. fıkrası kapsamında “Kurul” tarafından bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne 
aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması 
şartıyla, “İhale Bedeli”nden ödenecektir. 5411 sayılı Kanun’un 134 üncü maddesi ve 
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesinde düzenlenen şartlara uygun 
olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR 
1- İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” 

onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir. 
2- İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4- "Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki 
aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 23/06/2020 
tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No: 14334394 
Esentepe - İstanbul 
Tel : 0 212 340 20 59 
 0 212 340 20 57 
 0 212 340 22 38 
 0 212 340 24 29 
 0 212 340 18 15 
Faks: 0 212 288 49 63 
 3941/1-1 
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İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
DEFORMASYONA UĞRAMIŞ DEMİRLİ 7 ADET DÖŞEME KAT BETONLARININ 

YIKILMASI VE YENİDEN YAPILMASI İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2020/279201 
1- İdarenin 
a) Adresi : YURTBAŞI BELDESİ CADDE:1 1 23179 
  YURTBAŞI ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ 
b) Telefon ve faks numarası : 4242512875 - 4242512414 
c) Elektronik Posta Adresi : elazigseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının  
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : KAT DÖŞEME BETONLARIN KIRILMASI 
  YENİLENMESİ VE DİĞER DEMİR  
  AKSAMLARININ İMALATI YAPILMASI İNŞAATI 
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
  içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğü 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Tarihi ve saati : 22.06.2020 - 10:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı 

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

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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
“YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ” nde yer alan “Ek-1 Yapım 

İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinin’’ B) Üst yapı (Bina) işlerin III. Grup benzer iştir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
-İnşaat Mühendisliği diploması -Mimarlık diploması 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak 

indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI OFİS BİNASI 

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

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 
günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1  
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci 

maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 3970/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme 

Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma 
Görevlisi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylarda İstenen Evraklar: 
1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi, 
2. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmişleri, kimlik 

fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, noterden tasdikli lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ile bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan CD ortamında 4 (dört) adet ve basılı 1 (bir) takım dosya ile ilgili 
Fakülteye yapmaları gerekmektedir. 

3. Üniversitemiz https://www.alanyahep.edu.tr/tr/ikm-formlar sayfasında yayımlanan 
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi 
ekinde yer alan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış 
hali, 

4. Mimarlık (Türkçe) Bölümü “Doktor Öğretim Üyesi” kadrosu için İngilizce dilinden en 
az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya 
eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi, 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen 
evraklar: 

1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde Madde 6’da belirtilen Genel Şartları sağlamış 
olması, 

2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımış olması, 
3. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi, 
4. YÖK formatlı özgeçmiş, 
5. 2 (iki) adet fotoğraf 
6. Nüfus cüzdan fotokopisi, 
7. Diploma örnekleri, 
8. Transkript belgeleri, 
9. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi, 
10. ALES belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından 

alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES'den en az 70 puan almış olmak.) 
11. Mimarlık (İngilizce) Bölümü “Araştırma Görevlisi” kadrosu için İngilizce dilinden en 

az 80 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya 
eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi, 
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12. Yabancı Diller Yüksekokulu “Öğretim Görevlisi” kadrosu için İngilizce dilinden en az 
80 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri 
kabul edilen sınav sonuç belgesi, 

13. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

14. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge. 
Başvuru Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi  : 08.06.2020 
Son Başvuru Tarihi  : 22.06.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi  : 25.06.2020 
Giriş Sınav Tarihi : 26.06.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 29.06.2020 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Adayların; son başvuru tarihi 

mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine 
şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve 
eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sonuçların açıklanacağı web adresi, 
https://www.alanyahep.edu.tr/adresidir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar 
Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. 
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

Fakülte/Bölüm /Yüksekokul Ünvan 
Kadro 

Sayısı 
Özel Şart 

Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık(Türkçe) 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümünde Lisans programı 
mezunu olmak, Mimarlık 
Anabilim Dalı, Restorasyon 
Programı Yüksek Lisans mezunu 
olmak, Mimarlık Anabilim Dalı, 
Restorasyon Programı doktora 
mezunu olmak. 

Yabancı Diller Yüksekokulu 
Öğretim 

Görevlisi 
2 

Fakültelerin İngilizce 
Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, 
İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz 
Dil Bilimi, İngilizce Mütercim 
Tercümanlık veya Amerikan 
Kültürü ve Edebiyatı bölümü 
lisans mezunu olmak ve tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık(İngilizce) 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Mimarlık Lisans programı 
mezunu olmak. 

 3968/1-1 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI (Güvenlik Görevlisi) 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ne bağlı 
olarak çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu 
(İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı 
yapılacaktır. 

 
UNVAN BİRİMİ ADET YÖNTEM 

Sürekli İşçi 
(Güvenlik Görevlisi) 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(Üniversite Hastanesi) 40 KURA 

 
İlan şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve 
şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR İl Müdürlüklerinden / Hizmet 
Merkezlerinden, Hizmet Notalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son 
başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip edilen ilk iş günü sonuna kadar uzatılır. 

GENEL ŞARTLAR 
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını serbestçe 

yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun 
Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak, 

2- 18 yaşını doldurmuş olmak 
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal 
varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

4- Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında 
devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak. 

5- Askerlik ile ilişiği olmamak, ( yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak ) 
6- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamış olmak. 
8- Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız 

olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. 
9- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır. 
10- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve 

ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul 
etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

ÖZEL ŞARTLAR 
Güvenlik Görevlisi: 
1- En az lise veya dengi okul en çok ön lisans mezunu olmak 
2- 18-35 yaş arasında olmak 
3- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel 

Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, Özel Güvenlik Kimlik (silahlı ya da 
silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış 
olması gerekmektedir.) 
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4- Kadın adaylarda en az 1.60 cm boyunda olmak. Erkek adaylarda en az 1.70 cm 
boyunda olmak ( Aile Hekimi ile belgelendirilmelidir.) 

5- İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak 
6- Özel güvenlik görevlisi olarak en az 2 yıl çalışmış olmak.(SGK Hizmet dökümü ile 

belgelendirilecektir.) 
KURA İŞLEMİ 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler ,sınava 
tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenecektir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) 
tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından, 
noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl 
sayı kadar da yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde 
ilan edilecek olup ( www.deu.edu.tr ), bu siteden yapılan duyurular tebligat kabul edilecek ve 
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Kura Çekimi işlemi Noter Huzurunda 23/06/2020 Salı günü saat: ll:00'da Rektörlüğümüz 
Sürekli Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonunda yapılacak olup internet üzerinden canlı 
yayınlanacaktır. 

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 
Kura çekimi sonucu belirlenen adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, 

tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup 
(www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri 
gerekmektedir. 

ATAMA İŞLEMLERİ 
Adayların ilan edilen belgeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini 
süresi içerisinde teslim etmeyenler ile göreve başlamayanların yerine, yedek listeden atama 
yapılacaktır. 

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda 
bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları 
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Sehven yapılmış olsa bile iptal edilecektir 

 3912/1/1-1 

—— • —— 
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI (Temizlik Görevlisi) 
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ne bağlı 

olarak çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu 
(İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı 
yapılacaktır. 

 
UNVAN BİRİMİ ADET YÖNTEM 

Sürekli işçi 
(Temizlik Görevlisi) 

Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (Üniversite Hastanesi) 249 KURA 
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İlan şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve 
şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR İl Müdürlüklerinden / Hizmet 
Merkezlerinden, Hizmet Notalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son 
başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip edilen ilk iş günü sonuna kadar uzatılır. 

GENEL ŞARTLAR 
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını serbestçe 

yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun 
Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak, 

2- 18 yaşını doldurmuş olmak. 
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal 
varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

4- Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında 
devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak. 

5- Askerlik ile ilişiği olmamak, ( yapmış olmak tecilli veya muaf olmak) 
6- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malûllük aylığı 

almamış olmak. 
8- Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız 

olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. 
9- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır. 
10- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve 

ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul 
etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

ÖZEL ŞARTLAR 
Temizlik Görevlisi: 
1- En az ilköğretim en çok lise ve dengi okul mezunu olmak 
2- 18-35 yaş arasında olmak 
3- İç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak  
KURA İŞLEMİ 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler ,sınava 
tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenecektir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) 
tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından, 
noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl 
sayı kadar da yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde 
ilan edilecek olup ( www.deu.edu.tr ), bu siteden yapılan duyurular tebligat kabul edilecek ve 
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Kura Çekimi işlemi Noter Huzurunda 23/06/2020 Sah günü saat: ll:00'da Rektörlüğümüz 
Sürekli Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonunda yapılacak olup internet üzerinden canlı 
yayınlanacaktır. 
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BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 
Kura çekimi sonucu belirlenen adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, 

tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup 
(www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri 
gerekmektedir. 

ATAMA İŞLEMLERİ 
Adayların ilan edilen belgeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini 
süresi içerisinde teslim etmeyenler ile göreve başlamayanların yerine, yedek listeden atama 
yapılacaktır. 

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda 
bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları 
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Sehven yapılmış olsa bile iptal edilecektir. 

 3912/2/1-1 
—— • —— 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI (Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı) 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ne bağlı 
olarak çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu 
(İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı 
yapılacaktır. 

 
UNVAN BİRİMİ ADET YÖNTEM 

Sürekli İşçi (Hasta ve Yaşlı 
Bakım Elemanı) 

Sağlık   Uygulama   ve   Araştırma 
Merkezi (Üniversite Hastanesi) 

29 KURA 

 
İlan şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve 
şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR İl Müdürlüklerinden / Hizmet 
Merkezlerinden, Hizmet Notalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son 
başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip edilen ilk iş günü sonuna kadar uzatılır. 

GENEL ŞARTLAR 
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını serbestçe 

yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun 
Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak, 

2- 18 yaşını doldurmuş olmak. 
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal 
varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
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4- Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında 
devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak. 

5- Askerlik ile ilişiği olmamak, ( yapmış olmak tecilli veya muaf olmak ) 
6- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malûllük aylığı 

almamış olmak. 
8- Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız 

olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. 
9- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır. 
10- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve 

ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul 
etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

ÖZEL ŞARTLAR 
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 
1- Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta 

bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire 
yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmuş olmak. 

2- 18-35 yaş arasında olmak 
3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak  
KURA İŞLEMİ 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler ,sınava 
tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenecektir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) 
tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından, 
noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl 
sayı kadar da yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde 
ilan edilecek olup ( www.deu.edu.tr ), bu siteden yapılan duyurular tebligat kabul edilecek ve 
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Kura Çekimi işlemi Noter Huzurunda 23/06/2020 Salı günü saat: ll:00'da Rektörlüğümüz 
Sürekli Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonunda yapılacak olup internet üzerinden canlı 
yayınlanacaktır. 

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 
Kura çekimi sonucu belirlenen adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, 

tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup 
(www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri 
gerekmektedir. 

ATAMA İŞLEMLERİ 
Adayların ilan edilen belgeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini 
süresi içerisinde teslim etmeyenler ile göreve başlamayanların yerine, yedek listeden atama 
yapılacaktır. 

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda 
bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvurulan geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları 
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Sehven yapılmış olsa bile iptal edilecektir. 

 3912/3/1-1 
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/D MADDESİ) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Koruma ve 
Güvenlik Amirliği’nde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/d 
maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden 
sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 
Şartlara durumu uyan adayların, ilanın İŞ-KUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 
gün içinde başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya 
www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe 
rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
1 - 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

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

2 - 18 yaşını tamamlamış olmak 
3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak 

(Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak), 

4 - Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
5 - Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı 

bulunmamak. 
6 - Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak. 
7 - Askerlikle ilişiği olmamak. 
8 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, şartları aranır. 
9 - İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 
10 - Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru 

tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak. 
11 - Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz www.ogu.edu.tr internet 

adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir. 
12 - Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir 
TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 
1 - 18-30 yaş arasında olmak. (Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını 

tamamlamamış olmak. 
2 - İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) mezunu olmak 
3 - Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Temizlik Hizmeti 

yapacaktır. 
HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 
1 - 18- 30 yaş arasında olmak. (Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını 

tamamlamamış olmak) 
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2 - Ortaöğretim (Lise ve dengi) Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanının Engelli 
Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı Dallarından ya da Sağlık Hizmetleri alanının Ebe 
Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından birinden Mezun 
olmak. 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 
1 - 18- 27 yaş arasında olmak.(Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 27 yaşını 

tamamlamamış olmak). 
2 - Ortaöğretim (Lise veya dengi) mezunu olmak. 
3 - Adaylar boy uzunluğunun son iki rakamının 13 kg’dan fazlası veya eksiği kiloya sahip 

olmamalıdır. (Örneğin 1.75 boy ölçüsüne sahip adayın kilosu en az 62 kg en fazla 88 kg olacak) 
4 - Bedeni bir sakatlığı, kronik rahatsızlığı ve sağlık sorunu bulunmamak. Kol, el, yüz ve 

boyun bölgesinde dövme bulunmamak. Sağlık durumunu, tam teşekküllü devlet hastanelerinden 
heyet raporu alarak belgelendirmek. 

5 - Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya 
görüyor olmamak. 

6 - Valilik tarafından düzenlenen (Silahlı veya Silahsız) özel güvenlik kimlik kartına sahip 
olmak. 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik yenileme eğitimini başarı ile tamamlayarak 
yapılan sınavda en az 50 puan almış olmak. 

7 - Daha önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Amirliği biriminde 
çalışanlar için işten çıkarılmamış olmak. 

8 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı tüm kampüs ve birimlerinde 7/24 vardiya 
sistemine uygun olarak çalışabilir olmak; 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ VE HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI İÇİN 
AÇIKLAMALAR 

1 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin Geçici 6.maddesi uyarınca Temizlik Görevlisi ve Hasta ve Yaşlı Bakım 
Elemanı olarak işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Kurumumuzca doğrudan noter 
kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep 
şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asil 
ve asil sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile 
belirlenecektir 

2 - Kura İşlemi sonucunda Atanmaya Hak Kazanan Adaylar ve Yedek Adayların Listesi, 
İstenen Belgeler, Belge Teslim Tarihi ve Yeri, Üniversitemiz www.ogu.edu.tr adresinden 
adaylara duyurulacaktır. 

3 - Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak 
ve yerlerine yedek listenin ilk sırasından yer alan adaydan başlamak üzere dahil edilecektir. 

4 - Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİ İÇİN AÇIKLAMALAR 
1 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı 
asil ve yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek 
kura sonucunda belirlenecektir. 

2 - Kura sonucunda belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince sözlü sınava tabi 
tutulacaklardır. 
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3 - Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile Kura işlemi sonucunda sınava katılmaya hak 
kazanan adayların listesi Üniversitemiz www.ogu.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir. 

4 - Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin bedeni yeterlilikleri ile 
mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini 
ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 

5 - Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde belirtilen sürede istenilen belgeleri teslim 
etmeyen aday sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 
aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

6 - Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, 
adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. 
Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde 
diplomaları esas alınmak suretiyle mezuniyet tarihi daha önce olana öncelik verilerek en yüksek 
puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir. 

7 - İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların asıl ve yedek aday listeleri, 
istenen belgeler, belge teslim tarihi ve yeri, sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz 
sonuçları, ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek, bunun için 
adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

8 - Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde sınav sonuçlarına 
ilişkin itiraz dilekçelerini, sınav kuruluna sunulmak üzere Rektörlüğümüz evrak birimine yazılı 
olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 2 (iki) iş günü 
içinde itirazlar sonuçlandırılarak, Üniversitemiz internet adresinde nihai liste ilan edilecek, yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

9 - Kura sonucunda ismi asil listede olup, süresi içinde evrak teslim etmeyen veya sözlü 
mülakata katılmayan adayların yerine Kurada yedek olarak belirlenen adaylardan sırayla sözlü 
mülakata çağrılacaktır. 

10 - Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı 
kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması 
yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe 
başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama 
yapılabilecektir. 

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

1–TEMİZLİK PERSONELİ, HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI ve GÜVENLİK 
PERSONELİ İÇİN KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ 

1 - Ülkemizde de tespit edilen COVİD-19 Virüsü nedeniyle Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı tarafından 6 Mart 2020 tarihinde yayınlanan "koronavirüs (covid-19) hakkında 
yükseköğretim kurumlarında alınacak tedbirlere ilişkin öneriler” gereğince halk sağlığını 
korumak açısından bahsi geçen noter tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi başvuru yapanların 
katılımına açık olarak yapılamayacaktır. İstekli adaylar kura çekim sürecini Resmi Youtube 
kanalından https://www.youtube.com/channel/UC7Qx0ZaO2BTOsKOfB1BcXfA, adresinden 
canlı olarak izleyebilecektir. 

2 - Kura işleminin 19 Haziran 2020 tarihinde saat 10:00 da Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Rektörlüğünde yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda 
www.ogu.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. 
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2–ATAMA İŞLEMLERİ 
1 - Asil listede olup ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını 

taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki 
adaydan başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. 

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

3 - Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 
feshedilecektir. 

Çalışma Adresi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve bağlı birimleri ile Sağlık, Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği 

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri: Eskişehir Merkez ve İlçeleri 
 
KONTENJAN DAĞILIMI 
 

Meslek 
Kodu 

Durumu Öğrenim Durumu 
İhtiyaç 
Sayısı 

Çalışma Şekli Çalışma Yeri 

Temizlik 
Görevlisi 

Normal İlköğretim Mezunu olmak 108 

Daimi/ 
Tam Zamanlı/ 

Deneme 
Süreli 

Eskişehir 
Osmangazi 

Üniversitesi Sağlık, 
Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi 

Hasta ve 
Yaşlı 

Bakım 
Elemanı 

Normal 

Ortaöğretim(Lise ve Dengi) 
mezunu olmak. 
Ortaöğretim Kurumlarının; 
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 
alanının Engelli Bakımı, 
Hasta Bakımı ve Yaşlı 
Bakımı Dallarından ya da 
Sağlık Hizmetleri alanının 
Ebe Yardımcılığı, Hemşire 
Yardımcılığı ve Sağlık 
Bakım Teknisyenliği 
dallarından birinden Mezun 
olmak 

75 

Daimi/ 
Tam Zamanlı/ 

Deneme 
Süreli 

Eskişehir 
Osmangazi 

Üniversitesi Sağlık, 
Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi 

Güvenlik 
Personeli 

Normal 
Ortaöğretim (Lise ve dengi) 
Mezunu olmak 

32 

Daimi/ 
Tam Zamanlı/ 

Deneme 
Süreli 

Eskişehir 
Osmangazi 

Üniversitesi Koruma 
ve Güvenlik 

Amirliği 

 3783/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D 
maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır. 

Sürekli İşçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 08.06.2020 - 12.06.2020 tarihleri arasında başvurularını Elazığ 
İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları 
gerekmektedir 

İlanla ilgili detaylar Üniversitemiz internet adresinde (www.firat.edu.tr) ilan edilecektir. 
 

Çalıştırılacağı Hizmet 

Türü 

Kadro 

Sayısı 

Yaş 

Sınırı 
İlan Şartı Yöntem 

Temizlik Görevlisi 145 18-35 
En az İlköğretim en çok Ortaöğretim (lise ve 

dengi okul) mezunu olmak. 

Kura ve Sözlü 

Sınav 

Temizlik Görevlisi 

(Engelli) 
6 18-35 

En az İlköğretim en çok Ortaöğretim (lise ve 

dengi okul) mezunu olmak. 

Kura ve Sözlü 

Sınav 

Temizlik Görevlisi 

(Eski Hükümlü veya 

Terörle mücadelede 

malul sayılmayacak 

şekilde yaralanan) 

7 18-35 
En az İlköğretim en çok Ortaöğretim (lise ve 

dengi okul) mezunu olmak. 

Kura ve Sözlü 

Sınav 

Hasta Bakım ve 

Temizliği Hizmetleri 
75 18-35 

Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı 

hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı 

ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık 

hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire 

yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği 

dallarından birinden mezun olmak. 

Kura ve Sözlü 

Sınav 

Koruma ve Güvenlik 

Hizmetleri 
40 18-35 

En az Ortaöğretim (lise ve dengi okul)en çok 

Lisans mezunu olmak. 5188 sayılı Kanun gereği 

Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile 

tamamlamış olmak ve Valiliklerce düzenlenen 

özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına 

(silahlı/silahsız) sahip olmak. Özel güvenlik 

sertifikası ve kimlik kartının ilan tarihinden 

itibaren en az 4 ay süre ile geçerli olması. 

Erkeklerde 178 cm, kadınlarda 167 cm’den kısa 

boylu olmamak 

Kura ve Sözlü 

Sınav 

 3918/1-1 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU 
Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen 
şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. 

 

MESLEK ADI 
MESLEK 

KODU 
ÖĞRENİM 
DURUMU 

CİNSİYET 
SINAV 

DURUMU 

TALEP 
EDİLEN 
 KADRO 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ 9112.06 
İLKOKUL-

İLKÖĞRETİM 
KADIN 

KURA-
SÖZLÜ 

40 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ 9112.06 
İLKOKUL-

İLKÖĞRETİM 
ERKEK 

KURA-
SÖZLÜ 

40 

 
I. GENEL ŞARTLAR 
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

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

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

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

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. 
5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak. 
6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almaması gerekmektedir. 
7) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız 

olanların iş akdi feshedilecektir. 
8) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav 

sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 
II. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 
l) Temizlik Görevlisi (Kadın) ve Temizlik Görevlisi (Erkek) kadroları için Türkiye İş 

Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının 
yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda 
yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl 
adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Asil adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi 
durumunda yedek adaylara geçiş yapılacaktır. Asil ve yedek adaylardan açık iş sayısı kadar aday 
belirlenememesi durumunda ise söz konusu kadrolar boş kalacaktır. 
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2) Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.  
3) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına 

engel durumunun olmaması  
4) Adayların en fazla 35 yaşında olmaları  
5) Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek 

kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir. 
III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar   08.06.2020 – 12.06.2020 tarihleri arasında Türkiye İş 

Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak  veya  Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden 
başvuru yapabilirler. 

IV. KURA İŞLEMLERİ 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve 

yedek adayların belirlenmesi amacı ile 22.06.2020 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Gazi 
Konser Salonunda (Gazi Üniversitesi Ana Giriş Kapısı (A Kapısı) yanı) noter huzurunda kura 
çekim işlemi yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler. Covid – 19 
Pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler Üniversitemiz yönetimce 
belirlenecek olup adaylar bu çerçevede salona alınacaklardır. 

Kura sonucu belirlenen adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet 
sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

V. EVRAK TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 
1) Adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen 

evraklarını gerek görüldüğü taktirde noter kura çekiminden önce veya kura çekiminden sonra 
Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri istenecektir. Adayların evrak 
teslimine ilişkin ve diğer tüm duyurular Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr)  internet 
sitesi duyurular bölümünden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Evrak 
İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları 
taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri 
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr)  internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara 
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

2) Yapılan sözlü sınav sonucunda Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan 
başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Başarılı 
olan adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, 
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.  

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

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

İlanen duyurulur. 
 3965/1-1 
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Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Doçent ve 
Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi : 08.06.2020 
İlan Bitiş Tarihi : 22.06.2020 
 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET KOŞULLAR 

Mühendislik 
Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

Doçent 1 

- İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanı almış 
olmak; akışkanlar mekaniği, hidrolik konularında 
çalışmalar yapmış olmak ve İngilizce ders verme 
deneyimine sahip olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Enformasyon 
Teknolojileri 

Doçent 1 

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini 
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, 
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 
Matematik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik, Fizik 
veya Hesaplamalı Temel Bilimler alanlarında yapmış 
olmak.  
- Programlama dilleri, bilgisayar programlama, yapısal 
programlama, nesne yönelimli programlama, algoritma 
geliştirme, analiz, tasarım konularında ya da veri, veri 
yapıları, veri tabanı, veri tabanı yönetim sistemleri, 
veri madenciliği, Python ve R ile veri madenciliği 
uygulamaları geliştirme konularında uzmanlaşmış 
olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Enformasyon 
Teknolojileri 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

2 

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini 
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, 
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 
Matematik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik, Fizik 
veya Hesaplamalı Temel Bilimler alanlarında yapmış 
olmak.  
- Programlama dilleri, bilgisayar programlama, yapısal 
programlama, nesne yönelimli programlama, algoritma 
geliştirme, analiz, tasarım konularında ya da veri, veri 
yapıları, veri tabanı, veri tabanı yönetim sistemleri, 
veri madenciliği, Python ve R ile veri madenciliği 
uygulamaları geliştirme konularında uzmanlaşmış 
olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

- Makine Mühendisliği alanında doktorasını 
tamamlamış olmak, imalat yöntemlerinin sanal 
modellenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak ve 
İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak. 
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BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME 
Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesinin 9. Maddesinde belirtilen evrakları 4’er nüsha halinde hazırlayıp başvuru 
dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Dr. Öğr. Üyesi kadroları 
için ilgili Akademik Birime; Doçent kadrosu için Rektörlüğe bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular gizli tutulacak olup, belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan 
ve internet üzerinden veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ 
Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No: 2 Şile/İSTANBUL 
 3821/1-1 

—— • —— 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 

sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. 
maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi 
İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 
birlikte: 

1.  Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3.  Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, 
bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İşletme 

Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. 
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı 
bilgiler İşletme Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi 
BÖLÜM: İşletme Bölümü 
AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi 
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Finans alanında doktora diplomasına sahip olmak, Risk Sermayesi, 

Özel Sermaye, Şirket Satın almaları ve Birleşmeleri gibi konularda araştırmalar yapmak, belirtilen 
ve benzeri finans konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verme deneyimine sahip olmak, 
ve araştırma ve yayın yapma potansiyeli yüksek olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı 
06800, Bilkent Ankara 

 3919/1-1 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı 
Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik 
Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir. 

İstenilen Belgeler 

Müracaat edecekleri kadroyu belirtir 

- Dilekçe 

- Nüfus cüzdanı örneği 

- YÖK formatında özgeçmiş 

- 2 adet fotoğraf 

- Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için 
Denklik Belgesi) 

- Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar, Doçentlik Belgesi ve bilimsel 
yayın ve çalışmalarını kapsayan 5 (beş) takım yayın dosyaları ile birlikte Rektörlük Personel 
Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir. 

- Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

- Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş ( 15 ) gündür. 

İlgililere duyurulur. 

 

Fakültesi / 
Meslek 

Yüksekokulu 

Bölüm / 
Program 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Nitelikler 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Göz Hastalıkları Prof. Dr. 1 
Doçentliğini Göz Hastalıkları Anabilim 
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Biyofizik Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Biyofizik Anabilim Dalı’nda 
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış 
olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Pedodonti Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Çocuk Diş Hekimliği Anabilim 
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Ortodonti Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Ortodonti Anabilim Dalı’nda 
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış 
olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık Mimarlık Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı Anabilim 
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

 3891/1-1 
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Meslek 

Yüksekokulumuza aşağıda program ve ünvanı belirtilen akademik birimine tam zamanlı olarak 
öğretim üyesi alınacaktır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde ve 2547 Sayılı Kanunun 26. 
maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, 
Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı 
Fotokopisi ile birlikte yayın listesini bilimsel çalışma ve yayınları (başlıca araştırma eseri 
belirtilecek) ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde ayrıca bu eserlerini içeren elektronik 
ortamdaki 6 adet CD’ yi ekleyerek ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. maddesinde belirtilen şekilde 
dilekçe ile şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan 
başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla 
ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Başvuru Adresi: 
Esentepe Mh. Büyükdere Cad. No:100 
Şişli / İSTANBUL 
 

Program 
Adı 

Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Ünvanı 

Açıklamalar 

Fizyoterapi 1 Profesör 
Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını ve Doçentliğini 
Ortopedi ve Travmatoloji alanında yapmış olmak, Alanında 
akademik yayınları bulunmak. 

 
Meslek Yüksekokulumuza, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen 
akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır. 
 

PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
ÜNVANI 

ALES PUAN 
ŞARTI / 
TÜRÜ 

YDS / 
EŞDEĞERİ 

Uygulamalı 
İngilizce ve 
Çevirmenlik 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, 

Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olmak. Bu 
bölümlerin birinden alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

2 Öğr. Gör. Söz: 70 80 

Adalet 
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 

Alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

1 Öğr. Gör. EA:70 - 
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Duyuru Başlama Tarihi : 08.06.2020 
Son Başvuru Tarihi : 22.06.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 24.06.2020 
Sınav Giriş Tarihi : 26.06.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 01.07.2020 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr 
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu. 
Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi) : Esentepe Mh. Büyükdere Cad. No:100  
  Şişli / İSTANBUL 
 
İSTENİLEN BELGELER: 
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv) 
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden 

Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği) 
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği 
6. ALES Sonuç Belgesi 
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi 
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
9. 2 Adet Fotoğraf 
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge 
11. Adli Sicil Kaydı 
12. YÖKDİL,YDS,ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil 

sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı için 
gerekli) 

 
NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 

(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

 
NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna 

kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
 
NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması 

yeterlidir. 
 3892/1-1 
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İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
4/ B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Diş Hekimliği Fakültesi ve 
Kardiyoloji Enstitüsünde, 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 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS 
(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel 
alınacaktır.  

UNVANI 
KİŞİ 

SAYISI 
BÜTÇESİ BAŞVURU ŞARTLARI KODU 

HEMŞİRE 6 Özel Bütçe 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik 

Bölümünden Mezun Olmak. 2018 KPSS P94 

Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak. 

H1 

HEMŞİRE 11 Özel Bütçe 

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. 

2018 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri 

almak. 

H2 

SAĞLIK TEKNİKERİ  

(Tıbbi Laboratuvar ve 

Patoloji) 

2 Özel Bütçe 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının 

Tıbbi Laboratuvar ve Pataloji Teknikleri 

Bölümünden Mezun Olmak 2018 KPSS P93 

Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak. 

S.T.1 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Anestezi) 
2 Özel Bütçe 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının 

Anestezi Bölümünden Mezun Olmak 2018 

KPSS P93 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan 

Almış Olmak. 

S.T.2 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Radyoloji ve 

Görüntüleme) 

3 Özel Bütçe 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji 

Teknikerliği Bölümünden Mezun Olmak 2018 

KPSS P93 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan 

Almış Olmak. 

S.T.3 

SAĞLIK TEKNİKERİ  

(Ağız ve Diş Sağlığı) 
1 Özel Bütçe 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının 

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden Mezun Olmak 

2018 KPSS P93 Puan Türünden 60 ve Üzeri 

Puan Almış Olmak. 

ST.4 

 
ARANILAN ŞARTLAR 
1 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 
2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
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3 - 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. 

4 - Başvuracak adaylar 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. 
Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS-P94, Önlisans Mezunları için 2018 KPSS-P93, Lisans 
Mezunları için 2018 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır. 

5 - 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.istanbulc.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. 
 3905/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

A) Genel Hususlar: 
1- Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr 
internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak 
başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk 
iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. 

2- Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü 
talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul 
edilecektir. 

3- Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru 
esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri 
kabul edilmeyecektir. 

4- Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi 
için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. 

5- İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü 
taleplerinde, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri 
arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu 
belirlenecektir. 

6- Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp 
taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil 
şartı vb. belgelerini Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir. 
Belge teslim tarihi ve yeri, üniversitemiz resmi internet sitesinden (www.istanbul.edu.tr ve 
www.personel.istanbul.edu.tr) adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya 
yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler 
dâhil edilebilecektir. 

7- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü 
talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, işi reddeden 
veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır. 

8- Yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan 
birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi 
taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların 
başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas 
alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus 
Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine 
ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır. 

9- Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz 
hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile Üniversitemiz yasal işlem 
yapma hakları saklıdır. 
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B) Özel Hususlar: 
1- Türk vatandaşı olma, 
2- 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3- İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi 

itibariyle mezun olmak, 
4- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen 

bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 
güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almıyor olmak. 

6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

7- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular alım sürecinin her aşamasında 
reddedilecektir. 

8- Göreve başlayacak personellerin görevini yapmasına (Temizlik Görevlisi (Hastane) 
için: İşyerlerinin; temizliğine, atıklarının toplanmasına, eşya ve malzemelerinin taşınması vb 
işlere, evrakının taşınmasına, ayrıştırılmasına ve dağıtımına ilişkin işler, Hastane Hizmetlisi 
(Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri) için: Üniversitemiz hastanelerindeki hastaların 
taşınmasına, pozisyon verilmesine, temizliği ile basit bakımı ile hasta numunelerinin taşınmasına, 
dağıtılmasına ve arşivlenmesine yönelik hizmetler ile benzeri nitelikteki diğer hizmetlere ilişkin 
işler) engel sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine 
göre işlem yapılacaktır. 

9- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğe eklenen geçici madde 6'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek 
kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı doğrudan kura çekimi 
ile belirler denildiğinden noter kurasında isminin çıkması. 

10- İlan tarihi itibariyle İstanbul ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 
11- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir. 
12- Alınacak sürekli işçi kadroları: 
124 Kişi Temizlik Görevlisi (Hastane) İçin Aranan Özellikler 
1. En az İlkokul en fazla Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak 
2. 35 yaşını doldurmamış olmak 
66 Kişi Hastane Hizmetlisi (Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri) İçin Aranan 

Özellikler 
1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta 

bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire 
yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olması. 

2. 35 yaşını doldurmamış olmak. 



8 Haziran 2020 – Sayı : 31149 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

C) Kura Tarihi ve Yeri 
1. 26 Mart 2020 tarihli 31080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliğin “Geçici 6 maddesinde 2020 yılı içerisinde Devlet Üniversiteleri Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere temizlik 
hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, 
sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenir. Bu durumda, öncelikler dahil olmak 
üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı 
kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Rektörlükçe yapılacak değerlendirme 
neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz 
yedek adaylar işe alınır.” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır. 

2. Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 17.06.2020 Çarşamba günü 
(www.istanbul.edu.tr ile www.personel.istanbul.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR 
kısmında yayınlanacaktır. 

3. Noter huzurunda kura çekimi 19.06.2020 Cuma günü saat 10:00’da İstanbul 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu 34116 Beyazıt Fatih-İSTANBUL 
adresinde yapılacaktır. 

4. Pandemi sebebi ile kura çekiminin yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Ancak kura 
çekimini takip etmek İsteyen adaylar https://www.youtube.com/watch?v=Xbg_ 
UxrLMgE&feature=youtu.be linkde yer alan internet adresinden kura çekimini canlı olarak takip 
edebileceklerdir. 

Kura sonuçları takip eden günlerde (www.istanbul.edu.tr ve www.personel.istanbul. 
edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayımlanacaktır. Bu duyuru tebliğ 
mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

D) Kura Sonucu Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler 
1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 
2. 6 Adet Vesikalık fotoğraf. 
3. Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim 

tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.) 
4. Sağlık Raporu, 
5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge. (e-devlet çıktısı kabul 

edilir.) 
6. SGK’dan detaylı 4/A hizmet dökümü. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı 

olmayanlarda kayıt sorgulamasını temin etmeleri gerekmektedir. (e-devlet çıktısı kabul edilir.) 
7. Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.) 
8. Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (İlkokul, ortaokul veya lise). 
E) Göreve Başlama İşlemleri 
Kura çekimi sonucu, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe 

başlamayanlar, 4857 sayılı iş kanununda belirlenen deneme süresi içerisinde; işten ayrılanlar, 
görevde başarısız olanların ve gerekli şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek 
listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır. 

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda 
belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda 
bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

 3904/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bölümlerine Öğretim Üyesi kadrolarına Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 
sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen 
koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel 
İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 
4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana konu olan 
kadrolar tam zamanlıdır. 

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru. 
khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. Başvuran adayların ayrıca Akademik Etkinlik Puanları 
Tablosu (Ek-1) linki üzerinden online Akademik Etkinlik Puan Tablosunu da doldurmaları 
gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür. 
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
1 - Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 
olması şarttır. 

3 - Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 
bilimsel dosyaları, 

4 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, 
5 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
6 - Kimlik belgesi, 
7 - 1 adet fotoğraf. 
 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölümü 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Aranan Koşullar 

İktisadi, İdari 
ve Sosyal 
Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji Profesör 1 

Psikoloji lisans derecesine sahip olmak; sosyal/kişilik 
psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak; en 
az 1 yıllık yurtdışında doktora sonrası araştırma 
deneyimine sahip olmak; politik psikoloji, 
muhafazakârlık, sosyal biliş, yüz ve birey algısı 
konularında araştırma yapmış olmak; en az 2 adet 
ulusal ve uluslararası bilimsel kurumlardan fon 
ve/veya araştırma bursu almış olmak; ulusal ve 
uluslararası bilimsel araştırma fonu yazma 
tecrübesine sahip olmak; en az 10 adet SCI/SSCI 
endeksli dergide yayın yapmış olmak; SCI/SSCI 
endeksli dergilerde makale hakemliği ve/veya yayın 
kurulu üyesi olmak; en az 8 yıllık yüksek öğrenim 
seviyesi ders verme tecrübesine sahip olmak. 
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İktisadi, İdari 
ve Sosyal 
Bilimler 
Fakültesi 

Ekonomi Profesör 1 

Ekonomi doktora derecesine sahip olmak, ekonomik 
büyüme ve kalkınma, uluslararası ticaret ve makro 
politika ve emek piyasaları konularında araştırma 
yapmış olmak, bu alanlarda ve ek olarak genel denge 
modelleri üzerine ders verebilecek olmak, 

İktisadi, İdari 
ve Sosyal 
Bilimler 
Fakültesi 

Ekonomi 
Dr. 

Öğretim 
Üyesi 

1 

İktisat Tarihi alanında doktora yapmış olmak, 
Türkiye ve Ortadoğu iktisat tarihi, kalkınma, 
sanayileşme ve ekonomi coğrafyası alanlarında 
doktora ve doktora sonrası düzeyde araştırmalar ve 
bu konularda yayın yapmış olmak, bağımsız 
araştırma projesi yürütmüş olmak, lisans ve yüksek 
lisans düzeyinde Kalkınma, İktisat Tarihi ve Politik 
İktisat konularında ders vermiş olmak. 

İletişim 
Fakültesi 

Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım 

Doçent 1 

Lisans düzeyinde halkla ilişkilerle ilişkili dersler 
vermiş olmak; lisansüstü düzeyde araştırma 
yöntemleri ve iletişim kuramları dersleri vermiş 
olmak; kültürlerarası çalışmalar, kimlik ve iletişim, 
küreselleşme ve ulusların tanıtımı konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 

Biyoinformatik 
ve Genetik 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

1-Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını sentetik 
organik kimya üzerine yapmış olmak.  
2-Yüksek Lisans ve doktora çalışmalarında organik 
sentez kapsamında polimer kimyası, supramoleküler 
kimya, kataliz ve foto-redoks kimyası, kanser ilaçları 
geliştirme, moleküler elektronikler, ayırma 
teknolojileri, enerji toplama ve depolama, ve iyonik 
sıvılar konularında ayrıntılı araştırmalar yapmış 
olmak.  
3-Küçük ve büyük moleküllerin ve polimerlerin 
sentezi ve karakterizasyonu ile numune hazırlama, 
test ve analiz ile enstrümantal ve analitik teknikler 
konularında deneyimli olmak, araştırma ve yayınlar 
yapmış olmak,  
4-Metal komplekslerinin sentezi, yapıları, 
fotofiziksel ve katalitik özellikleri; rotaksanlar, 
katenanlar ve bunların polimerlerinin sentezi ve 
yapısal özellikleri; supramolekuler mozikler ve 
bunların moleküller arası ve içi yük transferleri; ve 
metal-organik yapılar konularında yayınlar yapmış 
olmak.  
5-Bilimsel icatların patent ve yenilik analizlerini ve 
kullanma özgürlüğünü değerlendirme ve patent 
hazırlanma alanlarında deneyim sahibi olmak.  
6-10 yıl ve üzeri araştırma, geliştirme ve öğretim 
deneyimi olmak. 

 3826/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversite Adı : KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ  
Fakülte Adı : YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU  
Bölüm Adı : YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ  
Anabilim Dalı : ……………………………..  
Kadro Tipi : Öğretim Görevlisi  
Kadro Sayısı : 7 
Duyuru Başlama Tarihi : 08 Haziran 2020 
Son Başvuru Tarihi : 24 Haziran 2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 26 Haziran 2020 
Giriş Sınav Tarihi : 01-02 Temmuz 2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 08 Temmuz 2020 
Kadro Derecesi : - 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca 
Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünde görevlendirilmek 
üzere 7 öğretim görevlisi alınacaktır. 

Aranan Koşullar: 
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” 
te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak, 

2. İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz / Amerikan Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi, Mütercim 
Tercümanlık ve Çeviri Bilim gibi diğer ilgili alanların birinden lisans derecesine sahip olmak 

3. Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, 
4. En az 3 yıl üniversite düzeyinde ilgili alanda iş deneyimine sahip olmak 
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
Başvuruda İstenen Belgeler: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. 1 adet fotoğraf 
3. Kimlik Belgesi 
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans 

belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

5. Lisans Transkript belgesi 
6. ALES belgesi (en az 70 puan) (Başka bir yükseköğrenim kurumunda tam zamanlı 

olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri halinde bu 
koşul aranmayacaktır.) 

7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 
90 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir son 5 yıl 
içinde alınmış belge, 

8. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi, 
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
Başvuru Yeri: 
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru. 

khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. 
Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 

adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:  
BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI 

SINAVA MÜRACAAT 
Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 15 Haziran 2020 tarihinde başlayıp 26 Haziran 

2020 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. 
Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru 

Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. 
Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 
Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak 

kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet 
sitesinde duyurulacaktır. 

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren 
yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün 
içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir. 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 
olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 
belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir. 

SINAVIN TARİHİ VE YERİ 
Bağımsız Denetçilik Sınavı 22 Ağustos 2020 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. 

Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde 
duyurulacaktır. 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 
Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır: 
a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi), 
b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal 

tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar), 
c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, 
ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk 

yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat), 
d) Genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, 

Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel 
Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)], 

e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, 
Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve 

(ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava 
tabi tutulurlar. 
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Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da 
yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar. 

SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ 
Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır. 
Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus 

cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar. 
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER 
Sınava girenlerden; 
a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği, 
b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği, 
c) Sınav kurallarını ihlal ettiği, 
tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı 

sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. 
Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum 

tarafından yapılacak sınava alınmazlar. 
Sınavın geçersiz sayılmasını gerektiren hallerin tespiti üzerine, durum Komisyon 

tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. 
Bu itirazlar Komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene 
bildirilir. 

SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 
Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az 

altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az 
yetmiş puan olması şarttır. 

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. 
Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır. 

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. 
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 
Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi 

gönderilmez. 
Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını 

izleyen beş gün içinde Kurumda olacak şekilde yapılır. İtirazlar en geç müteakip on gün içinde 
karara bağlanıp ilgiliye bildirilir. 

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi 
gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün 
içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir. 

SINAV GİDERLERİ 
Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini 

başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir. 
Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin 
ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, sınav başvurusu yapıldıktan sonra hiçbir 

aşamada sınav konusu değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir. 
UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca 

adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da 
taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra 
yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir. 
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Kanun ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri 
uyarınca; Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümüne 1 (bir) 
adet belirli süreli statüde Doktor Öğretim Üyesi alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler 
aşağıda verilmiştir. 

 
Fakültesi Birimi/Bölümü Unvanı Adedi Uzmanlık Alanı/Açıklama 

Mühendislik 
ve Mimarlık 

Fakültesi 

Gıda 
Mühendisliği 

Bölümü 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Doktorasını gıda ve hidrojel sistemlerinde 
kütle transferinin incelenmesi alanında yapmış 
olmak. Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) 
Relaksometre, Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG) tekniklerinin gıda ve 
hidrojellerin karakterizasyonunda kullanılması 
konularında çalışmaları bulunmak. İngilizce 
ders verme yeterliliğine sahip olmak. 

 
Söz konusu kadroya başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci 

maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Melikşah Mahallesi 
Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir 
dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini (YÖK formatında), öğrenim durumlarını gösterir 
belgeleri ve doktora belgesinin aslı veya onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı / 
T.C. Kimlik Kartı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini 
gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, 
eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek 
lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 
faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan başvuru 
dosyasından 4 adet (ayrıca 4 adet CD halinde) teslim etmeleri gerekmektedir. 

1) Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır. 

2) Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilecektir. 
3) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme 

Kriterleri Yönergesi kapsamında adayın bilimsel çalışmaları değerlendirilir. 
4) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen 

koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları 
değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir. 

5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 
onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir. 

6) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca; İngilizce 
ders verebilme yeteneğine sahip olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

7) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik 
yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 

Daha fazla Bilgi için : (0 332) 223 54 23 - 223 53 74 - 223 54 88  
e-posta : personel@gidatarim.edu.tr  
web : www.gidatarim.edu.tr 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 
2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet 

Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve 

Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı 

Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel 

Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine 

İlişkinYönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek 

ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 

başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

NOTLAR: 

İlanımızın süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. 

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu 

olması zorunludur. (Özel şartlar hariç) 

*** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz. 

Başvuru Formlarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman 

Arşivi bölümünden ulaşılabilir. 

İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota 

kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

 

S.N Birimi Bölümü ABD/ASD/PRG Unvanı Der. Ad. Niteliği 

1 
Hukuk 

Fakültesi 

Kamu 

Hukuku 
İdare Hukuku 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

İdare hukuk alanında 

çalışmış olmak. 

2 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör 1 1 

Yeni Doğan yandal 

uzmanlığı yapmış olmak. 

3 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk ve Ergen 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Profesör 1 1 
Psikodermatoloji alanında 

çalışmış olmak. 

4 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Deri ve Zührevi 

Hastalıkları 
Profesör 1 1 

Psikodermatoloji ile ilgili 

çalışmış olmak. 

5 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör 1 1 

İntihar ile ilgili çalışmış 

olmak. 
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6 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Patoloji Profesör 1 1 

Üropatoloji konusunda 

çalışmış olmak. 

7 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

Profesör 1 1 
İnfertlilite ile ilgili 

çalışmış olmak. 

8 
Güzel Sanatlar 

Fakültesi 
Müzik Yaylı Sazlar 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Doktora/Sanatta 

Yeterliğini Güzel 

Sanatlar Enstitüsü Müzik 

Bölümü veya Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü Müzik 

Eğitimi doktora 

programlarında 

tamamlamış olmak. 

9 
İlahiyat 

Fakültesi 

İslam Tarihi 

ve Sanatları 

Türk İslam 

Edebiyatı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

İslam Tarihi ve Sanatları 

alanında doktora yapmış 

olmak. Tasavvuf 

edebiyatı üzerine çalışmış 

olmak. 

10 
İlahiyat 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 
Tefsir Doçent 1 1 

Temel İslam Bilimleri 

alanında doçent unvanına 

sahip olmak. Ulumu'l-

Kur'an konularında 

çalışmış olmak. 

11 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Diş 

Hekimliği 

Bilimleri 

Ağız Diş Çene 

Hastalıkları ve 

Cerrahisi 

Profesör 1 1 
Çenelerde osteonekroz 

üzerine çalışmış olmak. 

12 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Çalışma 

Ekonomisi ve 

Endüstri 

İlişkileri 

Yönetim ve 

Çalışma 

Psikolojisi 

Profesör 1 1 
İş tatmini ve iş stresi 

üzerine çalışmış olmak. 

13 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

İlişkiler 
Siyasi Tarih Profesör 1 1 

Küresel ve bölgesel 

güvenlik konularında 

çalışmış olmak. 

14 

Isparta Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Mülkiyet 

Koruma ve 

Güvenlik 

Acil Durum ve 

Afet Yönetimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Trafik Kazaları üzerine 

çalışmış olmak. 

 3828/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Bilgi Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi İhale Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


