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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Bir ders için ilgili kurul kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir. Ancak birden
fazla grup oluşturulduğunda, bu gruplardaki öğrenci sayısı ortalaması teorik derslerde yirmi-
beşten, uygulama (Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Uygulaması-1 ve Öğretmenlik Uy-
gulaması-2 dersleri hariç) veya seçimlik derslerde ondan az olamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/8/2011 28027

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/6/2012 28324
2- 5/2/2013 28550
3- 4/2/2014 28903
4- 16/6/2014 29032
5- 14/7/2015 29416
6- 30/7/2017 30139
7- 17/12/2017 30273
8- 14/10/2019 30918

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

6 Nisan 2020
PAZARTESİ

Sayı : 31091



Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik Üsküdar Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uy-
gun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme,
trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile ulus-
lararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde ya-
pılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış-
tır.

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf  Yükseköğretim
Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

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

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama, dağıtım, barınma, toplantı, organizasyon,
sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar
sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-
lanması ile tamamlanan işlemleri,

ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü Üniversite

yöneticisi veya görevlileri,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Üsküdar Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Üsküdar Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluş-

turmasını,
h) Kurul: Yükseköğretim Kurulunu,
ı) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
i) Mütevelli Heyeti: Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                   6 Nisan 2020 – Sayı : 31091



j) Seyahat alımları: Üsküdar Üniversitesinin münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle
ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama ve benzeri
işlemleri,

k) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

l) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
m) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

belgeleri,
n) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
o) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,
ö) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili

maddelerinde gösterilen işlemleri,
p) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,
r) 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,

s) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) Üsküdar Üniversitesi, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; say-
damlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun
şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yü-
kümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlilik kuralları

MADDE 5 – (1) Üsküdar Üniversitesi 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrul-
tusunda, ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik ye-
terliliklerinin belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

Tahmini bedel

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-
mini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Ser-
maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme ra-
porlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
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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 resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

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

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

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

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

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

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokü-
manı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.

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

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-
lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve
geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne
olacağı gösterilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

(3) Üniversitedeki birimler, satın alınmasını talep ettikleri mal ve hizmetleri, elektronik
ortamdaki satın alma istek formu ile talep edebilirler. Satın alma istek formunda;

a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim yöneticisinin adı,
b) Satın alınması talep edilen mal veya hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve mik-

tarı,
c) Satın alma talebinin gerekçesi, 
ç) Gerektiğinde acil alım bilgisi, 
d) Gerekli görülecek diğer açıklamalar, 
bulunur.
(4) İstek formu, elektronik ortamda onaya sunulur, sırası ile Satın alma, Mali İşler, Ge-

nel Sekreter, Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı alınır.
(5) Onay işleminden sonra, satın alma birimi satın alınacak malzeme ile ilgili satın alma

usulünü belirleyerek satın almayı gerçekleştirir.
(6) Elektronik ortamda onay alınan satın alma işlemleri için tekrar onay belgesi düzen-

lenmez.
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İlan

MADDE 10 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile
ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-
yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz.

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

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
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 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.
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c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

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

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında

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

lenler.

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

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

katılamazlar.

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

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

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

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

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

Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında

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

lerek ihale iptal edilir.

Şartnameler

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

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

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

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

eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Alt yükleniciler

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

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme

imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversite ihale komisyonunun onayına sun-

maları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu

yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

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

İhale usulleri

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

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

usullerinden biri uygulanır.

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

gulanması esastır.

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

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

ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversite 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.
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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 538.174 TL’ye (beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört Türk Li-
rası) 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. 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.
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(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 ora-
nına göre güncellenecek 269.087 TL’ye (ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi Türk Lirası) karşılık
gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alım-
ları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-
labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversitenin
adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokü-
manının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı
ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Pos-
tadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tes-
pit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
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(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 oluşturu-
labilir 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.

(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.
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(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.

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 iş günü içinde ekonomik
açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır.
Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda
bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
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(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.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversi-
teye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönde-
rilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin
adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gön-
derilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki ge-
cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-
teklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
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(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası

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

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

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

hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

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

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

retiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü

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

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

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

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

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

son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

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

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

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

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

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

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

imzalanır.

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

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

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

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

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

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

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

önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü

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

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

ması.

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

den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.

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

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

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

vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

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

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

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

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

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

Uygun bedelin tespiti

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

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

eden istekliyle sözleşme imzalanır.

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

dellerin en yükseğidir.

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

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

lirtilir.

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

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

lirtilir.

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

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

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

olunur.

Geçici teminat

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

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

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

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

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

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

yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

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

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

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

yılır.

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

geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-

teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya

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

edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç iş günü geçmedikçe

sözleşme imzalanamaz.

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

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

suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

6 Nisan 2020 – Sayı : 31091                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



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

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-
netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-
finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin
sahibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda ken-
disine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamla-
mak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim
etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve is-
tekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mec-
burdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden
bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-
ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men 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.
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Yasak fiil ve davranışlar

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

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

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

ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı
olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında
uygulanacak yaptırımlara ilişkin Mütevelli Heyeti tarafından karar alınır ve ilgili karar Üni-
versite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün
ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine
sahip yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde,
sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında
aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön
yeterlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri

MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak
devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.

Teminat

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası
dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.

İtiraz

MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir
hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.

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

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

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 42 – (1) Üniversite;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-

yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

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

e) Üniversitenin sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,
f) Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,
yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tah-

mini bedel belirlenmek suretiyle yapılır. 
(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma

merkezi gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönet-
melik hükümleri uygulanmaz.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alım-
ları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas
alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre
gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

netmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 21/9/2014 tarihli ve 29126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üs-

küdar Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HEK DURUMUNDAKİ MAL VE MALZEMELERİN  
MÜBADELESİ YAPILACAKTIR 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik 
Merkezi Komutanlığından:  

1 – İdarenin 
a) Adı : Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı Güvercinlik/Ankara 
b) Adresi :Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. Şehit Org. Eşref Bitlis Kışlası 

Güvercinlik- Etimesgut / Ankara 
c) Faks ve telefon numarası: 0312 510 69 60 / 0 312 510 56 42 
2 – İhalenin 
a) İhale Kayıt Numarası : 2020/175801 
b) Adı : Hurda Durumundaki Mal ve Malzemelerin Mübadelesi 
c) Türü – Usulü : Bütün İsteklilerin Teklif Verebildiği (İlan Yapılarak) Açık Artırma 

Usulü 
3 – Mübadele konusu alıma ilişkin bilgiler: 
a) Mübadele kapsamında verilecek mallar ve Değer Tespit Komisyonunca Belirlenen 

Tahmini Bedel: 7.608 Adet Amerikan Tipi Çelik Başlık (Hurda), 27.285 Adet Doğu Alman Tipi 
Çelik Başlık (Hurda) (Toplam 418.716,00 TL) 

b) Mübadele kapsamında alınacak mallar ve Değer Tespit Komisyonunca Belirlenen 
Tahmini Bedel: 37 Kalem CNC Tezgah Ucu (473.345,20 TL) 

c) Mübadele için sürülecek pey miktarı: Alüminyum Hammadde (kg. olarak) 
ç) Teslim yeri: Jandarma Bakım Komutanlığı Güvercinlik/Ankara 
d) Teslim tarihi: 30 gün içerisinde defaten teslim edilecektir. 
e) Mübadelenin yapılacağı yer: Ankara J.Ted.Mrk.K.lığı Güvercinlik/Ankara 2 No.lu 

İhl.Koms.Bşk.lığı 
f) Mübadelenin yapılacağı tarih: 21.04.2020 - 10:00 
4- Mübadele dokümanının: 
a) Görülebileceği yer: Ankara J.Ted.Mrk.K.lığı Güvercinlik/Ankara 
b) Satın alınabileceği yer: Ankara J.Ted.Mrk.K.lığı Güvercinlik/Ankara 
c) Satış bedeli: 10,00 TL 
5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında 

sunmaları gereklidir. 
5.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası 

ile elektronik posta adresi, 
5.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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5.1.2.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
5.1.2.3. 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, 
5.1.3. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
5.1.4. Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin %3’ünden az (12.561,48 TL) olmamak 

üzere şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu 
veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

5.1.5. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 
dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

5.1.5.1. Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 

5.1.5.2.  Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim 
Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının 
tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların 

hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, 
Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel 
Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış 

ADLİ SİCİL BELGESİ. 
5.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

5.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından şartnamenin 7.1. maddesinin  (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı 
sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere 

sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu 
ortak (e) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

5.1.8. İstekliler şartname ekinde örneği bulunan Tedarik Taahhütnamesini teklifleriyle 

birlikte vereceklerdir. 
5.2. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara J.Ted.Mrk.K.lığı adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

5.3. Açık artırma esnasında teklifler ihale komisyonu önünde sözlü olarak verilebilir. 
5.4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 (YÜZELLİ) 

takvim günü olacaktır. 

5.5. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir. 
 2798/1-1 
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2 KALEM SIVI TOHUM İLACI VE ZABRUS İLACI SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı işletmelerimizde kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarı 

belirtilen 2 kalem sıvı tohum ilacı ve zabrus ilacı satın alınacaktır. 
 

Sıra 
No 

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi 
Miktarı 

(Lt) 

1 

TEBUCONAZOLE FS 060 g/l  
(Buğday Rastık ve Sürme, Arpada Açık ve Kapalı Rastık 
İlacı)  
Veya 

Litre 9.610 

TEBUCONAZOLE FS 120 g/l 
(Buğday Rastık ve Sürme, Arpada Açık ve Kapalı Rastık 
İlacı) 

Litre 4.805 

2 

150 g/l PROTHIOCONAZOLE +20 g/l  
TEBUCONAZOLE (Buğday ve Arpada Kök ve Kök  
Boğazı Çürüklüğü) 
Veya 

Litre 41.155 

80 g/lt TRİTİCONAZOLE 40 g/lt  
PYRACLOSTROBİN (Buğday ve Arpada Kök ve Kök 
Boğazı Çürüklüğü) 

Litre 41.155 

3 350 g/l THİAMETHOXAM (Zabrus İlacı) Litre 10.350 

 
Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA 

adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına 
yatırılacaktır. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin  % 3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, 
damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 20/04/2020 Pazartesi günü saat 14.30’a 
kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 
yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
A D R E S : 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62         Bakanlıklar/ANKARA  
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax: (0.312) 417 78 39 2880/1-1 
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BEKLETME TANKI REDÜKTÖRÜ ALIMI VE KURULUMU İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

BEKLETME TANKI REDÜKTÖRÜ ALIMI VE KURULUMU 4734 KİK Kanununun 3-g 

istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2020/181986 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bekletme tankı redüktörü alımı ve kurulumu 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 20/04/2020 Pazartesi günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 75,00 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 

tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta serbesttir. 2866/1-1 
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HAM PETROL DOLUM, NAKLİYE VE BOŞALTMA HİZMET  
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-725 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL DOLUM, 

NAKLİYE VE BOŞALTMA HİZMET ALIMI “AÇIK İHALE USULÜ” ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2020/187386 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 / 06530 
  Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 26 69  
  Faks 0 312 286 73 74 -  0 312 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tpao.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Batman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tüm üretim 

sahalarına, tankerler ile taşıtılıcak olup sahalardan 
taşınacak miktar ile tek yön yol mesafesinin 
çarpılarak toplanması 41.071 Bin. Ton. Km 

b) Teslim yeri : TPAO Batman Bölge Müdürlüğü 
c) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 12 (On İki) Aydır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 
  Çankaya/ANKARA 
  GENEL MÜDÜRLÜK SITKI SANCAR BİNASI 

VIP SALONU 
  Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan 

önlemler kapsamında istekliler ihale oturumuna 
katılamaz. 

b) Tarihi ve saati : 21/04/2020 Saat 14:30 
4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 
görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 
makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
olduğuna dair belge; 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri; 



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 6 Nisan 2020 – Sayı : 31091 

 

c) Bu Şartnamenin 10 uncu Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Form-1) 
e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
h) Trafik Şubesi’ne onaylattırılacak Özmal Araç Formu, 
ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 
j) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş 

deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde 
sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin 
Taahhütname. 

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

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4.3.1. İstekli, kooperatif ise; 
a) Kendi üyeleri adına kayıtlı, dörtyüzaltmış (460) ton kapasitede tankerlerin İl Emniyet 

Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi, İhale ilan tarihinden sonra alınmış 
olacaktır. 

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 
belgeleri ile ADR Uygunluk Belgesi ve SRC5 Belgeleri verilecektir. 

4.3.2. İstekli, kooperatif değilse; 
a) Trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı, dörtyüzaltmış (460) ton kapasitede tankerlerin 

İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi, İhale ilan tarihinden sonra 
alınmış olacaktır. 

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 
belgeleri ile ADR Uygunluk Belgesi ve SRC 5 belgeleri verilecektir. 

4.3.3. İstekliler, 460 ton kapasiteli tankerlerin kendi özmalı olduğunu gösteren ruhsat 
belgelerini teklif ekinde idareye sunacaklardır. İş ortaklığı olarak ihaleye katılacak istekliler, 
toplam 460 ton taşıma kapasitesi kriterini her bir ortağın sunmuş olduğu özmal araç formundaki 
taşıma kapasitelerinin toplamı 460 ton olacak şekilde veya ortaklardan herhangi birinin toplam 
460 ton kapasiteli tankerlerin kendi özmalı olduğunu gösteren ruhsat belgelerini teklif ekinde 
idareye sunacaklardır. Ruhsatların fotokopileri kabul edilecektir. 

4.3.4. İstekli, Tanker, çekici ve yarı römork her üçünün de (model yılını karşılaması 
zorunlu ) imal yılı 2010 model ve sonrası üzerinde olduğunu gösteren belgeleri (Ruhsat vb.) teklif 
ekinde sunacaktır. 

4.3.5. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İstekli, ham petrol taşımacılığında deneyimli 
olduğunu ve ihale tarihi itibariyle son üç yıllık sürede, yurt içinde (yurt dışı bağlantılı olanlar 
hariç) bir yıl içerisinde en az 200.000 (İki Yüz Bin) Ton petrol ya da petrol ürünlerinin nakliyesi 
işini hiçbir ceza almadan bihakkın yaptığını belgeleyecektir. Bunun için; İş Bitirme Belgelerini ve 
taşıma miktarını gösterir faturaların kopyasını teklif dokümanları içine koyacaktır. Alt yüklenici 
olarak alınmış İş Bitirme Belgeleri “Kamu İhale Genel Tebliği” 72.5 ve 72.6 maddelerine uygun 
olarak düzenlenmiş olmalıdır. Bu maddelere uygun olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. 
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4.3.5.1. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer 
ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya 
ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması 
gerekir. 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 ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 

4.3.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Petrol ve türevleri ile tehlikeli madde ve 
kimyasal atık taşıma işi olarak kabul edilecektir. 

Yukarıdaki bahsi geçen belgeleri teklif ekinde idareye sunmayan isteklilerin teklifleri 
geçersiz sayılacaktır. 

4.3.7. İş, bu İhale Şartnamesinin 7.3.5 maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, 
Şartname kapsamında istenilen belgeler ihale tarihinden önceki son üç ay içinde alınmış 
olmalıdır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir başka şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İhale sonrası, aslı istenen 
belgelerin TP tarafından görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine “aslı TP tarafından 
görülmüştür” ibaresi konularak, belgelerin aslı istekliye geri gönderilir. 

4.3.8. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş 
yada paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5 - İhale dokümanı; 
www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya ihale@tpao.gov.tr istenebilir. 
Şartname bedeli 350,00-TL (Üç Yüz Elli Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. 

Bürosu TL için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) 
banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten 
(ihale@tpao.gov.tr) temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
ve şartname bedeli dekontunu ibraz etmeleri zorunludur. 

6 - Teklifler, 21/04/2020 tarih ve saat 14:30’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
GELEN EVRAK servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
gönderilecektir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
10 -Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
11 - İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 
yapılmaktadır  2858/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
 

Republic of Turkey 
Istanbul Governorship 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 
 

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project 
 

Consultancy Services for Revision of the Projects for Okmeydani Training and Research 
Hospital Phase-II (KfW-CB1.5) 

 
Republic of Turkey has received a loan from German Development Bank (KfW) toward 

the cost of Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) and 
intends to apply a portion of the proceeds to eligible payments under “Consultancy Services for 
Revision of the Projects for Okmeydani Training and Research Hospital Phase-II (KfW-CB1.5)” 
which will be implemented by Republic of Turkey, Istanbul Governorship Istanbul Project 
Coordination Unit (IPCU). 

 
The objective of the consulting services is (not limited) to conduct preparation of shoring 

system design, revision of the projects in accordance with the latest regulations, reporting, LEED 
certificating services, preparation of tender documents for Okmeydani Training and Research 
Hospital Phase-II. 

 
The duration of services is envisaged as 90 calendar days after contract signing. 
 
Istanbul Project Coordination Unit now invites eligible consultants to indicate their 

interest in providing the services. Interested consultants must provide information and documents 
indicating that they are qualified to perform the services such as (not limited to); 

 
• The Consultant shall have deep knowledge for several IFIs’ procedures and FIDIC rules. 
 
• The Consultant shall have knowledge for LEED certification. 
 
• The Consultant must have the experience of major similar assignment completed in past 

ten years for construction design and supervision works in Public Buildings with preference for 
experience on hospital/health centers. 

 
• The Consultant shall have design experience regarding Shoring System. 
 
• Financial status with consultancy turnover in past five (2015-2019) years.  
 
• Availability of appropriate skills among key personnel, team composition, etc. 
 
• Consultants should provide the below listed information; 
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√ Company information, 
 
√ Letters of recommendation from previous Employers, 
 
√ A list of ongoing assignments including the start and end dates and the personnel 

involved. 
 
Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the 

form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the 
JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable 
for the assignment and shall sign the contract after tender award. Interested consultants should 
clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub 
consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” 
and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. 

 
Consultants will be shortlisted in accordance with the procedures set out in the World 

Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers 
(published by the Bank in January 2011 and revised in July 2014) (“Consultant Guidelines”). 
Interested consultants may obtain further information at the address below from 10:00 a.m. to 
16:00 hours, local time. 

 
The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the Consultant 

Guidelines, setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.  
 
A Consultant will be selected in accordance with the Selection Based on the Consultants’ 

Qualifications (CQS) method set out in the Consultant Guidelines. 
 
Consultants are required to include the name and reference number of the tasks (KfW-

CB1.5) in their Expression of Interests. 
 
Expressions of interest must be delivered to the address below by 24th of April, 2020 | 

16:00 (local time) by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall not be 
accepted and IPCU reserves the right to reject the applications received after the above-referenced 
date. 

 
Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 
 
The Client’s Representative: K. Gökhan ELGİN (Director) 
 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad., 
No: 6,   34692 Üsküdar, İstanbul, Turkey 
Tel : +90 216 505 55 00 
Fax : +90 216 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 2863/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Ankara Üniversitesi Hastanelerinde 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.  

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, 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 haklardan mahrum bulunmamak.  
5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.  
6) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna 

başvuru yapabilecektir.  
7) Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen 

son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.  
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almaması gerekmektedir. 
9) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız 

olanların iş akdi feshedilecektir.  
10)Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin 

her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 
 
II- ÖZEL ŞARTLARI 
 

Sıra 

No 

Çalıştırılacağı 

Hizmet Türü 
Meslek Kolu 

Kadro 

Adedi 

Öğrenim 

Durumu 
Aranılan Nitelikler 

Sınav 

Durumu 

1 
Temizlik 

Hizmetleri 

Temizlik 

Görevlisi 
25 

En az 

Lise 

*ilan tarihi itibari ile 35 

yaşını doldurmamış 

olmak. (06.04.1985 ve 

daha sonraki doğumlular.) 

*Hijyen Sertifikasına sahip 

olmak. 

Kura 
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2 

Bakım ve 

Onarım 

Hizmetleri 

İklimlendirme 

ve Soğutma 

Teknolojisi 

Teknikeri 

2 
Ön 

Lisans 

* ilan tarihi itibari ile 35 

yaşını doldurmamış 

olmak. (06.04.1985 ve 

daha sonraki doğumlular.) 

*Üniversitelerin 

İklimlendirme ve Soğutma 

Teknolojisi, İklimlendirme 

Teknolojisi, 

İklimlendirme-Soğutma 

Ön Lisans 

programlarından birinden 

mezun olmak. 

Kura 

3 

Bakım ve 

Onarım 

Hizmetleri 

Bilgisayar 

Teknisyeni 
1 

Meslek 

Lisesi 

*Meslek Liselerinin 

Bilişim Teknolojileri Web 

Programcılığı bölümünden 

mezunu olmak. 

*Bilgisayar Donanımı ve 

Bakım Onarım 

Sertifikasına sahip olmak. 

*Milli Eğitim Bakanlığı 

onaylı Bilgisayar Meslek 

Dalı Eğitim Programı 

Sertifikasına sahip olmak. 

*Java Programı konusunda 

eğitim aldığına dair 

Katılım Sertifikasına sahip 

olmak. 

*ISO 27001 Bilgi 

Güvenliği Yönetim 

Sistemi Eğitim 

Sertifikasına sahip olmak. 

*10 yıl Bilgisayar 

Teknisyeni olarak görev 

yaptığını gösterir onaylı 

çalışma belgesi olmak. 

Kura 

TOPLAM 28  
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- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel 
durumunun olmaması, 

- Adayların başvurunun son günü itibariyle duyuruda yer alan meslek kollarına uygun 
olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir. 

III-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 06.04.2020 – 10.04.2020 tarihleri arasında Türkiye İş 

Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilirler.  
IV-BAŞVURULARIN İNCELENMESİ  
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dan alınan başvuru sahiplerinin isimlerinin yer aldığı listeler ile 

kura çekiminden önce adayların ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi amacıyla 
istenilen belgeler daha sonra (http://personeldb.ankara.edu.tr) internet adresinde yayımlanacaktır. 

V. KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından isimleri bildirilen adaylardan, başvurmuş 

oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısı kadar asıl 
ve asıl sayı kadar da yedek aday için 28.04.2020 tarihinde saat 10.00’da Ankara Üniversitesi İbni 
Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda noter huzurunda 
kura çekim işlemi yapılacaktır. Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura 
çekimi http://youtube.com/ankuzem adresinden canlı olarak yayımlanacaktır. 

Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura 
tarihi http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. 

Kura sonucu belirlenen adaylar http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde ilan 
edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

VI-GERÇEĞE AYKIRI BEYAN  
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

başvuruları 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.  

Sürekli işçi alımı sürecinde tüm duyurular Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 
Başkanlığının http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinden yapılacak olup, ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

İlanen duyurulur. 2883/1-1 
—— • —— 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Tarihi : 06.04.2020 
Son Başvuru Tarihi : 20.04.2020 
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 
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Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 

8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen 

ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş 

3- Yayın listesi 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı örneği 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 

NOTLAR: 

1- Başvurular sadece kargo/posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve 

süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR 

Hukuk Fakültesi: (232) 4888145 

Fax : (232) 2792626 
 

FAKÜLTE / 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM / 

PROGRAM 
UNVAN ADET ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel 

Hukuk 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

● Medeni Usul  Hukukunda dava 

şartları konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

 2850/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 
PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da 
yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak 
suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda 58 (Ellisekiz) adet (özel bütçeden) sözleşmeli 
personel alınacaktır. 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

UNVANI NİTELİK 
KODU ADET ARANILAN NİTELİKLER 

Hemşire 

HM01 20 

Yükseköğretim Kurumlarının  hemşirelik bölümü lisans 
mezunu olmak ve belgelendirmek 
kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl 
hastanede hemşire olarak çalışmış olmak. 

HM02 10 Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü lisans 
mezunu olmak. 

HM03 10 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu bölümlerinden mezun olmak ve 
belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hastanede hemşire 
olarak çalışmış olmak 

HM04 8 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu bölümlerinden mezun olmak. 

Röntgen 
Teknisyeni RT01 1 

Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji, Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri  Önlisans Programlarının birinden 
mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) 
yıl hastanelerin anjiyografi veya girişimsel radyoloji 
biriminde çalışmış  olmak 

Sağlık 
Teknikeri 

ST01 1 

Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi   
Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans 
Programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek 
kaydıyla en az 2 (İki) yıl üniversite hastanelerinin kan 
bankası  kan transfüzyon biriminde çalışmış olmak  

ST02 2 

Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz önlisans 
programından mezun olmak ve belgelendirmek 
kaydıyla önlisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl 
hastanede çalışmış olmak 

Diğer Sağlık 
Personeli 

DSP01 2 

Yükseköğretim Kurumlarının Acil Tıp  Teknikerliği  
Önlisans  programı  mezunu olmak  ve belgelendirmek 
kaydıyla Önlisans mezuniyetinden sonra en az  1 (bir) 
yıl hastanelerin Acil Servis biriminde çalışmış olmak. 

DSP02 2 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve 
Sekreterlik Önlisans Programı mezunu olmak 

DSP03 1 Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji bölümü lisans 
mezun olmak. 

DSP04 1 Yükseköğretim Kurumlarının Odyoloji bölümü lisans 
mezunu olmak. 
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Şartlar: 
I) GENEL ŞARTLAR: 
● 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz 

olmak. 
● Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
● Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. 
● 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte 
hastanelerden alınacak sağlık raporu ile tespit olunur.) 

● Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, 
Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu 

KPSSP93 puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan 
türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak. 

II) BAŞVURU ŞEKLİ: 
Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati 

bitimine kadar) aşağıda istenilen belgeleri öncelikle www.harran.edu.tr adresinde yer alan online 
başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formu ve 
dilekçeyi bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer 
belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için çalışma belgesi, 
askerlik belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan "Başvuru Yap" düğmesine basarak 
online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen 
belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi 
iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

III) İSTENEN BELGELER: 
1) Online Başvuru Formu (www.harran.edu.tr web sayfamızdaki online başvuru bilgileri 

eksiksiz doldurulacaktır.) 
2) Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe/Başvuru Formu. (Online başvuru 

sayfasından ulaşılabilecek dilekçe ve başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak 
doldurulup ilgili alana yüklenecektir.) 

3) 2018 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (Kontrol kodu olan KPSS sonuç 
belgesi online başvuru sistemindeki ilgili  alana yüklenecektir.) 

4) Mezuniyet  Belgesi (barkodlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ilgili 
alana yüklenecektir.) (Atanmaya hak kazananlardan onaylı suret alınacaktır) 

5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. (Askerlik durum belgesi 
ilgili alana yüklenecektir.) 

6) Kimlik Fotokopisi (İlgili alana yüklenecektir) 
7) 1 Adet vesikalık fotoğraf  (İlgili alana yüklenecektir) 
8) Özel şartlarda istenilen çalışma belgesi (belgeler online başvuru sistemindeki "çalışma 

belgesi" kısmına yüklenecektir.) 
-Çalışma Belgesinin ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi tamamlamış olması, ayrıca isme/ilgili 

makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı ile SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında 
çalışıp çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır) gerekmektedir. 

Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde asıllarının ibrazı 
istenecektir. 

http://www.harran.edu.tr/
http://www.harran.edu.tr/
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IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
İlgili 2018 KPSS (B) puan sıralaması ile sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim 

listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman 
başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) gün içerisinde www.harran.edu.tr adresinden 
ilan edilecektir. Belirtilen kadro sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl 
olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı 
tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ 
mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

NOT: 
1) Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1(bir) numaralı online başvuru 

formunu doldurmaları zorunludur. 
2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. 
3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı 
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve 
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. 

4) Bu ilanda yer almayan hususlar için Genel Hükümler geçerlidir. 
Başvuru Yeri: Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Osmanbey 

Yerleşkesi Haliliye/Şanlıurfa 
İletişim: 0 414 318 30 26 - 30 88 ; 0414 318 30 00   Dahili: 2057 - 22 62 - 2411 
 2834/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
12.11.2019 tarihli ve 265441 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile “denetçi belgesi iptal 

edilen”, Denizli Yapı Denetim A.Ş.’ nin sorumlu denetim elemanı Mehmet DENİZ (Mimar, Proje 
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8536, Oda Sicil No: 4106) tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 04.03.2020 tarihli ve E.2020/100 sayılı kararı ile 
”dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 17.11.2019 tarihli ve 
30951 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet DENİZ hakkında tesis edilmiş olan “denetçi 
belgesinin iptali” işleminin yürütmesi 30.03.2020 tarihli ve 77328 sayılı Makam Olur’u ile 
durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 2872/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Belediye Encümenimizin 13.02.2020 tarih ve 145/591 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 12.03.2020 gün ve 717/988 sayılı kararı ile onaylanan Yuva mahallesi 
1925, 1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 1934 ve 1935 nolu parsellere ait hazırlanan 84378 nolu 
parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 2867/1-1 

http://www.harran.edu.tr/
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Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. 
maddesinin (B) fıkrasına göre, 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 Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre, 2018 KPSS 
(B) grubu, puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda Sağlık Personeli 
alınacaktır. 

Ayrıca ilanın detaylarına www.gantep.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

NİTELİK 
KODU 

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER 

H01 Hemşire 78 
- Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının 
birinden mezun olmak. 

H02 Hemşire 1 

- Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun 
olmak.  
- Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl Üniversite Hastanesinde 
çalışmış olmak ve 1.5 yıl Organ Nakli hemşiresi olarak 
Ameliyathanede çalışmış olmak. 

H03 Hemşire 1 

- Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun 
olmak.  
- Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl Üniversite Hastanesinde 
çalışmış olmak ve 2 yıl ameliyathane tecrübesi olup Sağlık 
Bakanlığı onaylı İlk Yardım Sertifikasına Sahip olmak. 

L01 Laborant 1 

- Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 
- Belgelendirmek kaydıyla Üniversite Hastanelerinde en az 15 yıl 
çalışmış olmak. 

S01 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

- Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

DS01 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 

- Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

DS02 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 

- Diş Protez veya Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez 
Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

RT01 
Röntgen 

Teknisyeni 
1 

- Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans 
programlarının birinden mezun olmak.  
- Belgelendirmek kaydıyla Diş Hekimliği alanında BT Bilgisayarlı 
Tomografi ve Tıbbi Görüntüleme Cihazlarında en az 2 yıl 
tecrübeli olmak. 

 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai 

bitimine kadar) Üniversitemiz "basvuru.gantep.edu.tr" web sayfasından online başvuru şeklinde 
yapılacaktır. 

Şahsen ve ya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
Adaylar öncelikle "basvuru.gantep.edu.tr" adresinde yer alan online başvuru bilgilerini 

doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında 
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doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, 
KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) 
ilgili alanlara yükleyip "Kaydet" düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış 
olacaklardır. 

Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden 
fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile 
istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi 
iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında 
beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika 
belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim 
edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

 2888/1-1 
—— • —— 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 

 
 2893/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B 
fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 
aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden 
ödenecektir. 

 
POZİSYON 

KODU 
UNVANI ADEDİ BAŞVURU ŞARTLARI 

101 Hemşire 30 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. 

102 Hemşire 11 
Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun 
olmak. 

103 Hemşire 6 
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yoğun Bakım 
Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun 
Bakım alanında tecrübeli olmak. 

104 Hemşire 3 
Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, 
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en 
az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak. 

105 Hemşire 2 
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Onkoloji alanında en 
az 1 yıl tecrübeli olmak. 

106 Diyetisyen (*) 1 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, alanında 
en az 1 yıl tecrübeli olmak. 

107 Eczacı 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. 
108 Sağlık Teknikeri 1 Odyometri programı ön lisans mezunu olmak. 

109 Sağlık Teknikeri 2 

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı ön 
lisans mezunu olmak. En az 1 yıl Radyoloji kliniğinde 
çalışmış ve çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi çekimi 
konusunda tecrübeli olmak. 

110 Sağlık Teknikeri 2 
Radyoterapi Programı ön lisans mezunu olmak. Radyasyon 
Onkolojisi kliniğinde çalışmış ve Radyoterapi tedavi 
planlama konusunda tecrübeli olmak. 

111 Sağlık Teknikeri 3 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar 
Programı ön lisans mezunu olmak. 

112 Sağlık Teknikeri 2 Eczane Hizmetleri Programı ön lisans mezunu olmak. 
 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANILAN KOŞULLAR 
1 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 
2 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
3 - Alınmaya hak kazanan adaylar aciliyete binaen hemen göreve başlatılacağı için göreve 

başlamasına engel bir durumunun olmaması (Sağlık Dahil). 
4 - Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 
5 - Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak. 
6 - Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini 
tek taraflı feshetmemiş olmak. 
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DİYETİSYEN (*) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında çalıştırılacaktır. 
ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Başvuru sayısının birden fazla olması 
durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, tarih, saat ve yeri ayrıca belirtilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER 
Adaylar bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde https://pdb.trakya.edu.tr/ 

forms/basvuru-formu adresinde yer alan Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak müracaat 
edebileceklerdir. Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika, çalışma veya tecrübeye ilişkin 
belgelerin sozlesmeli@trakya.edu.tr elektronik posta adresine gönderilmesi zorunludur. Şahsen 
veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Lisans mezunu olarak başvuracak adaylar 2018 KPSSP3 puanını, Ön lisans mezunu 
olarak başvuracak adaylar 2018 KPSSP93 puanını, Ortaöğretim mezunu olarak başvuracak 
adaylar 2018 KPSSP94 puanını kullanmalıdır. 

Not: Yoğun Bakım Hemşire kadrolarına başvuran adaylar diğer Hemşire kadrolarına da 
başvuru yapabilecek olup, öncelikli olarak yoğun bakım hemşire başvuruları değerlendirmeye 
alınacaktır. 

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen pozisyon adedi kadar asıl aday 
belirlenecek, asıl adayların dışında kalan diğer adaylar ise KPSS puan sıralamasına göre yedek 
olarak belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde 
www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak 
teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan 
KPSS puan sırasına göre alım yapılacaktır. 

 2890/1-1 
—— • —— 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 
Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşıyan Profesör ve Doçent 
adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili 
Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 
04.02.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi” koşullarını sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim 
dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi ile özgeçmiş, yayın 
listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 nüsha halinde 
vereceklerdir. 

Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 
04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını 
belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç 
Belgesi, özgeçmiş, yayın listesi, dilekçe (doçent unvanını sözlü sınava girmeden alanlar için sözlü 
sınava gireceklerine dair) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 nüsha halinde vereceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.02.2016 
tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve 
Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”nin 4. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan adaylar, 
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başvurdukları anabilim/anasanat dalını belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, 
doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, özgeçmiş yayın listesi ile 
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 
Not: Doçentler için “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme 

Kriterleri’ne; Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi için “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve 
Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”ne https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme 
adresinden ulaşılabilir. 

 
BİRİM/ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM 
Prof. Doç. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

ÖZEL ŞARTLAR 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

BİYOKİMYA 1   
Biyokimya alanında Doçent olup, miRNA konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ 1   
Almanca Eğitiminde Öğrenme Stratejileri, Hata 
Analizi ve Metin Alanlarında çalışmalar yapmış 
olmak. 

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1   
Bilimin Doğası, Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun 
Kullanımı ve Sorgulayıcı Araştırmaya dayalı 
öğrenme konularında çalışmalar yapmış olmak. 

FEN FAKÜLTESİ 

ANORGANİK KİMYA 1   
Termal Analiz, Platin Grubu, Azometin ve 
Tetrazolium Kompleksleri üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

CEBİR VE SAYILAR 
TEORİSİ 

1   
Devirli, Sabit-Devirli, Kuantum ve Devirli DNA 
kolları üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

UYGULAMALI 
MATEMATİK 

1   
Gecikmeli Kısmi Diferensiyal Denklemlerin 
Kararlılığı ve Sonlu Fark Şemaları Yöntemiyle 
Çözümleri konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

UYGULAMALI 
MATEMATİK 

1   
Kuantum İntegrallenebilir Sistemler, Lie grupları ve 
Schrödinger Denklemi ile ilgili Çalışmalar yapmış 
olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

GRAFİK TASARIMI   1 
Dijital İllüstrasyon alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
YÖNETİM VE ÇALIŞMA 
PSİKOLOJİSİ 

1   
Sosyal Politika alanında Doçent olup, Endüstri 
İlişkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ     
PEYZAJ PLANLAMA VE 
TASARIM 

 1  
Peyzaj Mimarlığı alanında Doçent unvanı almış 
olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

İÇ HASTALIKLARI   1 
Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Yandal 
Uzmanı olmak. 
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Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 
yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri 
doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayınlandığı 
tarihten itibaren 15 gündür. İlan olunur. 

1 - Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır. 
2 - Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına /Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile başvurmaları gerekmektedir. 
(Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra 
gelen başvurular dikkate alınmayacaktır) 

3 - Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri 
Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili 
kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni 
sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan 
bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen 
adayların başvuruları kabul edilmez) 

4 - Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web 
sitesinde (www.kayseri.edu.tr) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana 
sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır. 

5 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 
dikkate alınmayacaktır. 

6 - İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 207 66 66-
45073 numaralı telefonundan bilgi alınabilir. 

7 - Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara 
uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak 
atamalar iptal edilecektir. 

8 - Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
PROFESÖRLER İÇİN 
- Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri 

Üniversitesi’nde açık bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma 
konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon 
tarafından kabulü zorunludur. 

- Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya 
sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, askerlik durum belgesi, 
nüfus cüzdanın fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya haricinde) 
Personel Daire Başkanlığına /Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın 
listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. 
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DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN 
- Adayların ilan edilen Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının 

Kayseri Üniversitesi’nde ilgili birimde açık bulunan Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurma, 
yükseltilme ve atanma konusunda Senato İlkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara 
uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur. 

- 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak. 
- Adayların, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ve iki adet 
fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına/ 
Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Dr. Öğretim Üyesi adayları 
Personel Daire Başkanlığına/Rektörlük Evrak Kayıt Birimine başvuru yaptıktan sonra, son 
başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla 4 takım yayın dosyasını ilan verilen birime 
(Fakülte/Yüksekokul/MYO) teslim edeceklerdir. 

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından; fakülte ve 
yüksekokul kadrolarına yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) puan ya da eşdeğeri kabul 
edilen bir dil sınavından en az 65 (altmış beş) puanın muadili bir puan, meslek yüksekokulu 
kadrolarına yapılacak atamalar için en az 55 (elli beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil 
sınavından en az 55 (elli beş) puanın muadili bir puan almış olmak. Çalışma alanı bir yabancı dil 
olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı 
dil sınavından fakülte ve yüksekokul kadrolarına yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) 
puan veya muadili bir puan, meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için en az 55 
(elli beş) puan veya muadili bir puan almış olmak. 

Not: 
- 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 

başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 
- Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik 

Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları 
puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir. İlan süreci ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi 
Üniversitemiz (www.kayseri.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. 

 
İLAN 

NO 
BİRİMİ 

BÖL/ABD/ 

ASD/PROG 
UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA 

1001 

Uygulamalı 

Bilimler 

Fakültesi 

Muhasebe ve 

Finans Yönetimi 
Profesör 1 1 

Doçentliğini Muhasebe Alanında 

Almış Olmak. İflas Erteleme 

Konusunda Çalışmaları Olmak. 

1002 
Meslek 

Yüksekokulu 
Dış Ticaret 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Döviz Kuru ve Satın Alma Gücü 

Paritesi Alanında Çalışmaları 

Olmak. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Üsküdar Üniversitesi İhale Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


