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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya
Alanı Hakkında Kanun ve 1/6/2019 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 38
sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında gerçekleştirilecek olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Başkanlığın, Kapadokya Alan Başkanlığına ilişkin faaliyetleri içinde olmayan, Başkanlığın idari ihtiyaçları ile ilgili mal, hizmet alımları ve yapım işleri bu Yönetmelik kapsamında değildir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunun 7 nci
maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,
b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
c) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 148. Sayfadadır.
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ç) Başkan: Kapadokya Alan Başkanını,
d) Başkanlık: Kapadokya Alan Başkanlığını,
e) Belli istekliler arasında ihale usulü: Başkanlık tarafından davet edilen isteklilerin
teklif verebildiği usulü,
f) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini Başkanlığın yararı için kullanan,
danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, Başkanlıktan
danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini
veren hizmet sunucularını,
g) Doğrudan temin usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, Başkanlık
tarafından görevlendirilen görevlilerce piyasa araştırması yapılarak temin edilebildiği usulü,
ğ) Fatura karşılığı alım usulü: 20 nci maddede belirtilen mal ve hizmet alımlarında uygulanan usulü,
h) Hizmet: 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinde tarif edilen
Başkanlığın idari ihtiyaçları ile ilgili hizmet işleri haricindeki Başkanlığın Kapadokya Alanına
ilişkin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek hizmet işlerini,
ı) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin
istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını
müteakip, gerekiyor ise sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemlerini,
i) İhale dokümanı: İhale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere
talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,
j) İhale yetkilisi: Başkanlığın ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip
kişi/kişileri ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,
k) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi,
hizmet sunucusu veya yükleniciyi,
l) İş ortaklığı: Birden fazla gerçek kişi veya tüzel kişinin ihaleye teklif verebilmek amacıyla oluşturdukları ortaklığı,
m) Kapadokya Alanı: 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları
belirtilen ve Başkanlığın yetkili ve görevli olduğu alanı,
n) Kapadokya Alan Yönetim Planı: Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı kapsamında belirlenen strateji, eylem ve yönetim modelinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Kapadokya
Alanının doğal ve kültürel bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi ve Kapadokya Alanının izlenmesine ilişkin vizyon ve tema etrafında geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla; Başkanlık, merkezî
ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak üzere hazırlanan ve
her beş yılda bir gözden geçirilen rapor, pafta ve benzeri dokümanlardan oluşan planı,
o) Mal: 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinde tarif edilen
Başkanlığın idari ihtiyaçları ile ilgili mal alımları haricindeki Başkanlığın Kapadokya Alanına
ilişkin faaliyetleri kapsamında satın alınacak her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz
mal ve hakları,
ö) Pazarlık usulü: İhale konusu iş veya benzer işler alanında faaliyet gösteren en az üç
isteklinin davet edildiği usulü,
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p) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde Başkanlık ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
r) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren
belge veya belgeleri,
s) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin Başkanlığa sunduğu fiyat
teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
ş) Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı: Tüm sektörel dinamikleri, sosyal ve ekonomik
konuları da içerecek şekilde bütüncül bir yaklaşımla ele alan; sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda Kapadokya Alanının korunması ile doğal, kültürel ve fiziki kaynakların kullanımını
gözeten, genel arazi kullanım kararlarını içeren; koruma ve kullanma dengesini sağlayacak biçimde mekânsal hedef, strateji, eylem ve yönetim modellerinin belirlendiği, plan paftası ve raporu ile bütün olarak stratejik planlama yaklaşımı çerçevesinde Kapadokya Alanı bütününde
hazırlanan 1/100.000, 1/50.000 veya 1/25.000 ölçekli planı,
t) Yaklaşık maliyet: İhale onay belgesi düzenlenmeden önce Başkanlıkça her türlü fiyat
araştırması yapılarak katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları
ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedelini,
u) Yapım: 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinde tarif edilen
Başkanlığın idari ihtiyaçları ile ilgili yapım işleri haricindeki Başkanlığın Kapadokya Alanına
ilişkin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerini,
ü) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Başkanlık, bu Yönetmeliğe göre yapacağı ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla
ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 5 – (1) Aşağıdaki sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak
kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler
gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce 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 veya kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen kişiler,
c) Başkanlığın ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,
ç) Başkanlığın ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olan kişiler,
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve
ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenler,

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

16 Temmuz 2020 – Sayı : 31187

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim
kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
(3) Başkanlık bünyesinde bulunan veya Başkanlık ile ilgili her ne amaçla kurulmuş
olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler Başkanlığın ihalelerine katılamazlar.
(4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları
gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeni ile bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal
edilir.
İhale komisyonu
MADDE 6 – (1) İhale yetkilisi; biri komisyon başkanı olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı; bir kişinin muhasebe ve mali işlerden sorumlu personel olması şartıyla, Başkanlık personelinden kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu yedek
üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. Başkanlıkta yeterli sayıda ve nitelikte personel bulunmaması halinde, Bakanlık personeli de ihale yetkilisinin teklifi ve Bakanlığın uygun bulması
halinde ihale komisyonunda görevlendirilebilir.
(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
(3) İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır.
Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini karar altına yazarak imzalamak zorundadır.
(4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin adları, soyadları, görev unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.
İhale dokümanının hazırlanması
MADDE 7 – (1) İhale edilecek her iş için ihale dokümanı hazırlanır. Başkanlık tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname,
sözleşme tasarısı ile malın, hizmetin ve yapım işinin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren
teknik şartnameyle beraber gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik ilanı yapılacak
ihalelerde ön yeterlik şartnamesi de hazırlanır.
(2) Başkanlık tarafından ihale dokümanının her sayfasının onaylanması gerekir.
İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu
dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli,
şartname ve ekleri, gerekli projeler, ihale dokümanı, istekliler tarafından sunulan teklifler, sözleşme tasarısı ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili
bütün belgeler bulunur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları
Yaklaşık maliyetin tespiti
MADDE 9 – (1) Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce
Başkanlıkça katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet tespit edilir veya ettirilir.
İşin özelliğine göre gerektiğinde yaklaşık maliyet bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan, kamu idarelerince
belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerden ve birim fiyatlarından, ihalesi yapılacak işin ticareti ile uğraşan meslek erbabından veya bilirkişilerden soruşturulur. Yaklaşık maliyet, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir
ve asıl evrak arasında saklanır.
(2) İhale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve bu bilgiye onay belgesi
ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmi
ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 10 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin
olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:
a) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,
b) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,
c) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü
altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.
(2) İhaleye katılacak isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:
a) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif
vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,
b) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
1) Son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
2) Son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az yüzde sekseni oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
3) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az yüzde
seksenine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili
deneyimi gösteren belgeler,
4) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,
5) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az yüzde sekseninin tamamlanması şartıyla,
son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla
ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla
ilgili deneyimi gösteren belgeler,
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c) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve
kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,
ç) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,
d) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek
teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,
e) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat
ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,
f) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili
teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,
g) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren,
uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen
sertifikalar,
ğ) Başkanlığın talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların
numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.
(3) İhale konusu işin niteliğine göre birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında belirtilir.
(4) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato
ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer
bir durumda olan,
c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal
güvenlik prim borcu olan,
ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla
hüküm giyen,
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, Başkanlığa yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Başkanlık tarafından ispat edilen,
f) İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte
belge verdiği tespit edilen,
ğ) 5 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,
h) 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.
(5) Dördüncü fıkranın (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasında Kamu İhale Kanununun
10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen sosyal
güvenlik prim borcu kapsam ve tutarları ile vergi borcu kapsamına giren vergi tür ve tutarları
esas alınır.
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(6) Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Başkanlık tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.
Yasak fiil veya davranışlar
MADDE 11 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, 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 etmek,
ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi
veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif
vermek,
d) 5 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Kamu İhale Kanununun
Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
Şartnameler
MADDE 12 – (1) Başkanlık, ihale konusu mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin her
türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnameleri hazırlar ya da hazırlatır.
(2) İhale konusu mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği, rekabeti ve bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik olarak hazırlanmak zorundadır.
(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik
düzenlemeler de yapılabilir. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.
Onay belgesi
MADDE 13 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde, Başkanlığın adı, belge tarih ve sayısı, ihale konusu olan işin türü, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti, fiyat farkı ödemesi, ihalenin hangi usulle yapılacağı ve piyasada fiyat araştırması
yapmakla görevlendirilecek personelin isimleri ve unvanları gibi hususlar bulunur. Onay belgesinde ayrıca, ihale dokümanının satış bedeli gösterilir.
(2) İhale onay belgeleri ihale yetkilisince imzalanır.
İş ortaklığı
MADDE 14 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık
yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İhale aşamasında ortaklardan kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında, pilot ortak
belirtilir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Uygulaması
İhale usulleri
MADDE 15 – (1) Başkanlık, yapacağı ihalelerde aşağıdaki usullerden birini uygular:
a) Pazarlık usulü.
b) Belli istekliler arasında ihale usulü.
c) Açık ihale usulü.
Pazarlık usulü
MADDE 16 – (1) Pazarlık usulü; ihale konusu iş veya benzer işler alanında faaliyet
gösteren en az üç istekli davet edilmek suretiyle gerçekleştirilen ihale usulüdür.
(2) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda
teklif çıkmaması halinde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.
(3) Başkanlığın, 733.000,00 TL (yediyüzotuzüçbin Türk Lirası) dâhil, KDV hariç
733.000,00 TL (yediyüzotuzüçbin Türk Lirası) tutarına kadar olan her türlü işleri pazarlık usulü
ile ihale yapılabilir.
(4) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yapılacak ihalelerde; ön yeterlik listesinde gerekli iş deneyim belgesini verebilecek yeterli sayıda aday bulunmaması veya
ihale sonucunda yeterli sayıda teklif çıkmaması durumunda parasal limit aranmaksızın pazarlık
usulü ile ihale yapılabilir.
(5) Pazarlık usulü ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. İhale konusu iş veya benzer
işler alanında faaliyet gösteren en az üç istekli davet edilerek yeterlik belgeleri ve fiyat tekliflerini içeren ilk tekliflerini vermeleri istenir.
(6) İhalenin aşamaları şunlardır:
a) Birinci aşamada; ihale komisyonu 23 üncü maddeye göre değerlendirme yaparak isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığını kontrol ederek yaklaşık maliyeti açıklamadan oturumu kapatır.
b) İkinci aşamada; isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınıp
23 üncü maddeye göre değerlendirme yapılarak ihale sonuçlandırılır.
(7) Birinci fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi
içinde teslim edilmesi ve bunun Başkanlıkça uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve
kesin teminat alınması zorunlu değildir.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, ihale yetkilisi onayı alınmak suretiyle mesleki ve teknik yeterlikleri ile ekonomik ve mali güçleri Başkanlıkça kabul edilmiş
belli istekliler arasından davet yapılarak yalnızca davet edilen isteklilerin teklif verebildiği
usuldür. Belli istekliler arasında ihale usulü aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak uygulanır:
a) Mesleki ve teknik yeterlikleri ile ekonomik ve mali güçleri Başkanlıkça tespit edilerek ayrıca iş özelinde ön yeterlik ilanı olmaksızın yapılacak ihalelerde;
1) Belli isteklilerin tespiti için her yıl Başkanlıkça yapılacak gazete ilanı ile ihalelerde
şeffaflık ve rekabeti arttırmak açısından duyuruda bulunulur.
2) Başkanlıkça kurulacak komisyon tarafından başvurular arasından değerlendirilme
yapılarak yeterli olanlar Resmî Gazete’de yayımlanır.

16 Temmuz 2020 – Sayı : 31187

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 9

3) İhaleler listede yer alan istekliler arasından en az üç istekliye davet yapılarak ayrıca
ilan yapılmaksızın gerçekleştirilir.
4) Bu usulde davet edilenler dışındaki isteklilerin teklifleri kabul edilmez.
5) Başkanlık isteklilerin teklif belgelerini hazırlamalarına imkân sağlayacak şekilde
şartname ve eklerini davet belgeleriyle birlikte teklif verme son başvuru tarihinden en az yedi
takvim günü önce en az üç istekliye verir ve ihale dokümanını nereden ve nasıl temin edeceğini
bildirir.
6) Teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal edilir. İhalenin iptali
halinde teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde herhangi bir
hak talebinde bulunulamaz. Bu fıkra uyarınca iptal edilen ihaleye konu ihtiyaç, iptal kararının
alınmasından itibaren üç ay içinde, parasal üst sınıra bağlı kalınmaksızın 16 ncı maddeye göre
pazarlık usulü ile karşılanabilir.
7) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalede, 23 üncü maddedeki esaslara
uyularak işlemler tamamlanır.
b) Üst Ölçek Kapadokya Alan Planı ve Kapadokya Alan Yönetim Planı yapımı ve bunlarda yapılacak her tür değişiklik, revizyon ve ilavelere ilişkin ihalelerde;
1) Başkanlıkça ön yeterlik ve ihale dokümanı hazırlanmadan ön yeterlik ilanı yapılamaz.
2) Ön yeterlik dokümanında, adaylarda aranılan şartlara, sıralama kriterlerine ve puanlama yöntemi ile kısa listeye alınacak aday sayı ya da sayı aralığına yer verilir.
3) İsteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanınmak suretiyle ön yeterlik ilanları son başvuru tarihinden en az on dört gün önce Kamu İhale Bülteni ile Bakanlık
ve/veya Başkanlık internet sitesinde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.
4) Ön yeterlik şartnamesinde, adayların genel uygunluk, mali kapasite ve teknik yetenek
değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.
5) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde
aranılacak kriterler ile kısa listeye alınacak aday sayısı veya sayı aralığının ön yeterlik ilanı ve
şartnamesinde, kısa listeye alınacakların belirlenmesi için öngörülen puanlama kriterlerinin ise
ön yeterlik şartnamesinde belirtilmesi zorunludur.
6) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla yeterlilikleri tespit edilenler arasında dokümanda belirtilen sıralama kriterleriyle puanlama yöntemine göre yeterli
bulunarak listeye alınan adayların tamamı teklif vermeye davet edilir.
7) Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.
8) İhale aşamasına sadece ön yeterlik aşamasını geçen adaylar çağrılır.
9) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. İptalden önce
gerekirse ihale dokümanı gözden geçirilerek teklif verme aşaması tekrarlanabilir. İhalenin iptali
halinde, teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde herhangi
bir hak talebinde bulunulamaz.
10) İhale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre ihale sonuçlandırılır.
Açık ihale usulü
MADDE 18 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
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Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat
alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) Başkanlığın yapacağı ve yaklaşık maliyeti katma değer vergisi hariç olmak üzere
300.000,00 TL (üçyüzbin Türk Lirası) dâhil, 300.000,00 TL (üçyüzbin Türk Lirası) tutarını aşmayan mal ve hizmet alımları, yapım işleri,
b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin detaylı
olarak gerekçelendirilmesi, fiyat araştırması yapılması, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerinin tarif edilmesi ve bunun sonucunda ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi halinde gerçek veya tüzel tek kişiden yapılacak
alımlar,
c) Toplam süreleri üç yılı geçmemek üzere, alınacak mal veya hizmetin mevcut ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyum ve standardizasyonunun sağlanmasının zorunlu olduğu
Başkanlığın teknik birimlerince ya da ilgili kuruluşlardan teknik yardım alınarak saptanması
halinde, ilk alım yapılan gerçek ya da tüzel kişiden yapılacak alımlar,
ç) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması halinde yapılacak alımlar.
(2) Doğrudan temin usulüyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde, ihale komisyonu kurma, idari ve teknik şartname hazırlama ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak fiyat ve diğer şartlar müzakere edilerek ihtiyaçlar, fatura ya da fatura yerine
geçen vesikalar karşılığında temin edilir.
(3) Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım
işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup
bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması zorunlu değildir.
(4) İdare, işin önem ve özelliğine göre gerekli gördüğü durumlarda idari ve teknik şartname hazırlayabilir ve sözleşme yapabilir.
Fatura karşılığı alım
MADDE 20 – (1) Aşağıda belirtilen ihtiyaçlar fatura karşılığı alım usulü ile karşılanabilir:
a) Müstahsil, ilk işleme niteliğindeki işletme ve tesisleri işleten üreticiler ve bunların
ortağı bulundukları tarımsal amaçlı kooperatifler ile üretici birliklerinden, Tarım İşletmeleri
Genel Müdürlüğünden, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden, Tarım ve Orman Bakanlığına
bağlı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tarım, sera ve hayvancılıkla
ilgili ürün alımları ve Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden yapılacak alımlar,
b) Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan fidan alımları,
c) Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri iş yurtları kurumlarından
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtlarından,
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullardan yapılacak alımlar,
ç) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma
kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak mal ve hizmet alımları,
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d) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi
teşebbüslerinin ana statüsünde yer alan mal, malzeme ve hizmetler için kamu iktisadi teşebbüslerinden yapılacak alımlar,
e) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi
teşebbüslerinin, genel bütçeye dâhil daireler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı;
döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş, mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç, tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ile bağımsız bütçeli kuruluşların doğrudan veya
dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları kuruluş, müessese, birlik ve işletmelerin ana statülerinde yer alan mal, malzeme ve hizmetler için
bunlardan yapılacak alımlar.
İdari şartnamede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 21 – (1) İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların
belirtilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,
b) Başkanlığın adı, adresi, telefon ve faks numarası,
c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,
ç) İsteklilere talimatlar,
d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,
e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,
f) Tekliflerin geçerlilik süresi,
g) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif
tekliflerin nasıl değerlendirileceği,
ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil
olacağı,
h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu
Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,
ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken
ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,
i) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,
j) Teklif ve sözleşme türü,
k) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,
l) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Başkanlığın serbest olduğu,
m) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Başkanlığın serbest olduğu,
n) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme
halinde alınacak cezalar,
o) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı
ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde hesaplanacağı,
ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek
iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,
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p) Sözleşme ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,
r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna
ilişkin şartlar,
s) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,
ş) Anlaşmazlıkların çözümü.
İhale dokümanının verilmesi
MADDE 22 – (1) İhale dokümanı sadece Başkanlık tarafından davet edilenlere satılır.
Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde tespit edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tekliflerin Verilmesi ve Değerlendirilmesi
Tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Pazarlık, belli istekliler arasında ve açık ihale usulünde aşağıdaki
esaslar uygulanır:
a) Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin hususlar şunlardır:
1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak
istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Başkanlığın açık adresi yazılır.
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile
birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine
dair hüküm bulunması halinde alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.
3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Başkanlığa verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın
iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Başkanlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
b) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla,
en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.
c) Tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin hususlar şunlardır:
1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Başkanlığa verilir. İhale
komisyonunca ihale 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. Bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendine 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 teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
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teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile yaklaşık maliyet
ve teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.
ç) Tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:
1) İhale komisyonunun talebi üzerine Başkanlık tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması
ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı
olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında
değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun
hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.
2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı (c) bendine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin, yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler ile yaklaşık maliyetin yüzde kırkına eşit ve yüzde kırkından düşük tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
3) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, Başkanlıkça belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede
eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne
uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin
ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
4) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup
bulunmadığı kontrol edilir. Birim fiyat teklif cetveli ve eklerindeki çarpım ve toplamlarda hata
olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilir ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılır. Ancak elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin ve teklif cetveli eki tüm analizlerin (fiyat, nakliye, özel analizler ve
benzerleri) çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan
hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin
sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul
edilmez ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde ve teklif cetveli eki tüm analizlerde (fiyat,
nakliye, özel analizler ve benzerleri) yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilir.
d) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ihale komisyonu bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını değerlendirmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen ihalelerde kura çekilir.
e) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptaline ilişkin hususlar şunlardır:
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1) Başkanlığın gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin
yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit
edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen
ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca
tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır
ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce
Başkanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye
çıkılabilir.
f) İhalenin karara bağlanması ve onaylanmasına ilişkin hususlar şunlardır:
1) Bu fıkranın (c) ve (ç) bentlerine göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen bedellerin en düşüğüdür.
2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik,
kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate
alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade
edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için
ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.
3) 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.
4) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
5) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
6) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan isteklinin
Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığının anılan maddeye göre
Kamu İhale Kurumuna teyit ettirilerek buna ilişkin belgenin ihale kararına eklenmesi zorunludur.
7) İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu
teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir.
Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması
MADDE 24 – (1) İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 25 – (1) İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç üç işgünü içinde, ihale üzerine bırakılana veya vekili dahil olmak üzere teklif
veren bütün isteklilere bildirilir.
(2) İhale kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca
isteklilere tebliğ edilir.
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(3) İhale kararının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de durum isteklilere aynı şekilde bildirilir.
(4) İhale kararları Başkanlık binasında uygun vasıtalarla duyurulur.
Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 26 – (1) Teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, isteklilerce
belirlenecek tutarda geçici teminat alınır.
(2) Teminat olarak aşağıdaki değerler kabul edilir:
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,
c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
(3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Teminatların mali hizmet yetkilisine verilmesi zorunludur.
(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(5) Her ne suretle olursa olsun, Başkanlık tarafından alınan teminatlar haczedilemez
ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Geçici teminatların iadesi
MADDE 27 – (1) İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra
mali hizmet yetkilisine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
(2) İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde iade edilir.
Sözleşmeye davet
MADDE 28 – (1) Kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren beş
gün içinde, üzerine ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı
vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü
mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini
takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
Kesin teminat
MADDE 29 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde altı oranında kesin teminat alınır.
(2) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(3) İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
MADDE 30 – (1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla 10 uncu maddenin
dördüncü fıkrasında sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 28 inci
maddedeki süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan
hemen sonra geçici teminat iade edilir. Yüklenicinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı Başkanlığa gelir kaydedilerek
ihale iptal edilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Sözleşme
İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 31 – (1) Belli istekliler arası, açık ihale ve belli süreyi gerektirmeyen mal
alımları dışındaki pazarlık usulüne göre yapılan ihaleler sözleşmeye bağlanır. Bu Yönetmelik
kapsamında yapılan sözleşmeler Başkanlık tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici
tarafından imzalanır. Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, sözleşmeler iş ortaklığının bütün
ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere
tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,
b) Başkanlığın adı ve açık adresi,
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,
ç) Sözleşmenin bedeli ve süresi,
d) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilemeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,
e) Sözleşme konusu işler için fiyat farkı hesaplanmayacağı,
f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,
g) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine
ait şartlar,
ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar,
h) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,
ı) Gecikme halinde alınacak cezalar,
i) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş azalışları olması durumunda doğacak karşılıklı yükümlülükler,
j) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,
k)Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna
ilişkin şartlar,
l) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,
m) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar,
n) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları,
o) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu,
ö) Anlaşmazlıkların çözüm usulü.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sözleşmenin Uygulanması
İş miktarının artma veya eksilmesi
MADDE 33 – (1) Sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüt edilen işte; projede, malzemede, detayda, imalat veya imalat miktarlarında öngörülemeyen durumlar nedeniyle zorunlu
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olarak revizyon yapılması halinde bu değişikliklerle ilgili işin bedelinde artma veya eksilme
meydana geldiği takdirde, artışa konu olan işin, sözleşmeye esas proje içinde kalması ve idareyi
külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması
halinde yüklenici sözleşme bedelinin yüzde ellisi içinde kalan fazlasını veya eksiğini aynı sözleşme hükümleri çerçevesinde yapmaya mecburdur. Değiştirilen veya ilave edilen iş oranında
ek teminat almak kaydıyla arttırılacak işe gerekli süre verilir. Yüklenici bu suretle işin artmış
veya eksilmiş olmasından dolayı süre hariç hiç bir istek ve iddiada bulunamaz.
(2) İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış
yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının
ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.
Fiyat farkı
MADDE 34 – (1) Başkanlık tarafından yapılacak ihalelerde fiyat farkı hesaplamaları
5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine istinaden
Kamu İhale Kurumunun teklifi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkartılan usul ve esaslar
çerçevesinde yapılır. Fiyat farkı hesaplamaları ile ilgili hükümlerin şartnamelerde ve sözleşmede belirtilmesi zorunludur.
Mücbir sebepler
MADDE 35 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Başkanlık tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için;
yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine
engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Başkanlığa
yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
Denetim, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 36 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul
işlemleri, Başkanlık tarafından kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından Başkanlığa teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.
Kesin teminatların geri verilmesi
MADDE 37 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak
yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı Başkanlığa herhangi bir borcunun olmadığı
tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat yükleniciye iade edilir. Bu tespit tarihinden
itibaren iki yıl içinde Başkanlığın yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu
dışındaki teminatlar sürenin bitiminde ilgili emanet hesaplarına alınır.
Sözleşmede değişiklik yapılması
MADDE 38 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve
Başkanlık ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda
sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
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a) İşin yapılma veya teslim yeri.
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye
uygun olarak ödeme şartları.
Sözleşmenin devri
MADDE 39 – (1) Sözleşme, ihale yetkilisinin yazılı izni ile sözleşmenin devrini gerektiren zorunlu bir halin bulunması ve devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların bulunması şartıyla bir başkasına devredilebilir. İsim ve statü gereği yapılan devirler, sözleşmenin devri olarak
kabul edilmez. İhale yetkilisinin izni olmadan sözleşmenin devredilmesi halinde, sözleşme feshedilir ve devreden ve devir alanlar hakkında 40 ve 41 inci madde hükümleri uygulanır.
Başkanlığın sözleşmeyi feshetmesi
MADDE 40 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi,
işi süresinde bitirmemesi veya taahhüdünü, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun
olarak yerine getirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere Başkanlığın en az beş gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen
aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm vermeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre
tasfiye edilir.
(2) Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler
MADDE 41 – (1) 40 ıncı maddede belirlenen sürenin bitim tarihi itibarıyla sözleşme
feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde Başkanlık tarafından fesih kararı alınır.
Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.
(2) 40 ıncı maddeye göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin ve varsa ek kesin teminat alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık yurt içi üretici fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin ve varsa
ek kesin teminat tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.
(3) Gelir kaydedilen teminatlar yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
MADDE 42 – (1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, yüklenicinin hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir ve kesin teminat iade edilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ceza ve yasaklama
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Başkanlık tarafından yapılan ihalelerdeki
ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümlerine ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kanun ile
4735 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Standart formlar
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Başkanlığın uygun gördüğü formlar haricinde Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan standart formlar, şartnameler ve sözleşme tasarıları kullanılabilir.
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Sürelerin hesabı
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Tebligat
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler
hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Parasal limitler
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan parasal limitler her yıl Ocak ayı sonuna
kadar Başkanlıkça Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan bir önceki yılın genel Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak yayımlanacak bir tebliğ ile güncellenir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kanun ile
4735 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Başkanlıkça ilk ön yeterlik listesi Resmî Gazete’de yayımlanıncaya kadar 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen mal ve hizmet alımları
ile yapım işleri için parasal limitler aranmaksızın 16 ncı madde hükümleri doğrultusunda ihale
gerçekleştirilir.
Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan:
ÖZEL FON MAL VARLIĞININ YÖNETİMİNE VE
NEMALANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 3 üncü maddesi hükmü ile verilen yetkiler çerçevesinde, Özel Fon
mal varlığının yönetimi ile nemalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun geçici 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu Başkanını,
b) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
c) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ç) Özel Fon: Kanunun geçici 3 üncü maddesinde düzenlenen, 18/12/1999 tarihinden
önce, Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası
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faaliyetlerinden doğan alacaklarının bu maddedeki esaslar çerçevesinde kısmen ödenmesini
teminen kurulmuş olan fonu,
d) Yönetim Kurulu: Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulunu,
e) YTM: Yatırımcı Tazmin Merkezini,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar; Kanunun 3 üncü ve 27/2/2015 tarihli ve
29280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü
maddelerindeki tanımları ile kullanılmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Fonun Yönetimi, Nemalandırılması ve Özel
Fondan Yapılacak Ödemeler
Özel Fon mal varlığının yönetimi ve nemalandırılması
MADDE 4 – (1) Özel Fon mal varlığı, 8/8/2018 tarihli ve 17 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile yürürlüğe konulan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri
ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Karar ile 9/8/2018 tarihli ve 30504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri
kapsamında yönetilir ve nemalandırılır.
(2) Özel Fon mal varlığının yönetimi ve korunması için gerekli işleri yapmaya Başkan
yetkilidir. Başkan bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt kademelere devredebilir.
Özel Fon mal varlığından yapılacak ödemeler
MADDE 5 – (1) Özel Fondan Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükmü gereğince iflas
idarelerine yapılacak ödemeler, Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Fon Mal Varlığı Hakkında Bilgilendirme,
Muhasebe İşlemleri ve Son Hükümler
Özel Fon mal varlığı hakkında bilgilendirme
MADDE 6 – (1) Özel Fon mal varlığı hakkında yılda bir kez Yönetim Kuruluna rapor
sunulur.
Özel Fonun muhasebe, hesap ve işlemleri
MADDE 7 – (1) Özel Fon mal varlığının muhasebe hesap ve işlemleri, YTM mal varlığından ayrı olarak izlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 8 – (1) 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel
Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/11/2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “bilimsel araştırma projesi tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen
projelere kaynak aktarımının yapılması,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi,
değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (i) bendinde yer alan “18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği” ibaresi “7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın
(o) bendinde yer alan “yılı yatırım programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme
projeleri dışında” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“ğ) Komisyon: Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının artırılması
için tedbirler alınması ile araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma
politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyonu,”
“ö) Kaynak aktarımı: Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere, proje bedelinin yüzde otuzunu aşmaması kaydıyla komisyon tarafından önerilen ve üst yönetici tarafından onaylanan nakdi veya
ayni katkıyı,
p) Proje değerlendirmesi yapacak uzman: Yükseköğretim kurumu içinden veya dışından, bilimsel araştırma projesi alanında uzman ve en az doktora derecesine sahip hakemi,
r) Komisyon başkanı: Komisyona yükseköğretim kurumu adına başkanlık etmekten ve
komisyon faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından öğretim üyeleri arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi,
s) Üst yönetici: Yükseköğretim kurumu rektörünü,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yürütülmesi için üst yönetici tarafından görevlendirilen bir komisyon başkanının başkanlığında senatonun önerisiyle üst yönetici tarafından görevlendirilen, en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur.
Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek
suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten başkan ve komisyon üyesi aynı usulle
yeniden görevlendirilebilir.
(2) Komisyon başkanı ve üyeleri görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, görevlendirilmelerinde izlenen usule uygun olarak üst yönetici
tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim
ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarına” ibaresi “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kurulu” şeklinde
değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Bilimsel araştırma projelerinin seçimi
ve desteklenmesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “yükseköğretim kurumları tarafından
YÖKSİS’te duyurulan yapılmış ve yapılmakta olan projeler de dikkate alınarak,” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasına “Bu Yönetmeliğin 5, 6,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “6/A,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Komisyon, desteklenen projelerin bu maddede yer alan ilkelere uygunluğundan
sorumludur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.
“Proje değerlendirmesi yapacak uzmanlara ödenecek ücret
MADDE 6/A – (1) Bilimsel araştırma projelerinin kabulü öncesinde, proje değerlendirmesinde görevlendirilen uzmana, proje bazında 10.000 gösterge rakamının görevlendirmenin
yapıldığı tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere,
Komisyon tarafından projelerin nitelikleri de dikkate alınarak belirlenen tutarda ücret ödenir.
(2) Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak uzman ücreti sayısı bir takvim
yılında altıyı geçemez.
(3) Uzman ücretleri, yükseköğretim kurumlarına bilimsel araştırma projelerine yönelik
olarak bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “rektör”
ibaresi “üst yönetici” olarak, “görevlendireceği rektör yardımcısı” ibaresi “yazılı olarak yetki
devri yapılmak suretiyle komisyon başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Projelere kaynak aktarımına ilişkin ara raporların ve sonuç raporlarının verilme
dönemleri ve süreleri proje sözleşmeleri dikkate alınarak komisyon tarafından belirlenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Tez projeleri hariç, bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay
içerisinde tamamlanır. Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için
verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak süre uzatımı verilen tez projeleri
için sağlanacak mali destekler, tez izleme komitesinin onayı ile en fazla altı aya kadar devam
ettirilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Bilimsel araştırma projelerinin ve kaynak aktarımı desteklerinin YÖKSİS’e
girilmesi
MADDE 10 – (1) Komisyon tarafından kabul edilen ve devam eden bilimsel araştırma
projeleri ve kaynak aktarımı desteklerine ilişkin bilgiler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından
istenen diğer bilgiler, kabul tarihini ve tamamlanan projelerin sonuç raporunun verilmesi gereken tarihi takip eden bir ay içinde YÖKSİS’e girilir.
(2) YÖKSİS’e veri girişlerinin belirlenen zamanlarda yapılmasını takip etme görevi ve
sorumluluğu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörüne aittir.
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(3) Bu bilgiler, yükseköğretim kurumunun internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Özel hesaptaki öz gelirler ile hazine yardımı kapsamında sağlanan tutarlar Kamu
Haznedarlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu şekilde elde edilen
nemalar kaynağı ile ilişkilendirilerek özel hesaba gelir olarak kaydedilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “Özel hesaptan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ön ödeme alınarak yapılan alımlar hariç”
ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“e) Katılım şartı olarak öngörülen ve proje bütçesinin yüzde otuzunu aşmayacak nakdi
destek tutarı bu amaçla kullanılacak bütçede yoksa, kaynak aktarımı taahhüdünde bulunulamaz.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözleşmeli olarak çalıştırılacakların harcamaları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “uzman ücretleri,” ibaresi eklenmiş ve “yılı yatırım programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme projeleri dışındaki” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
“(3) Onaylanan proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği sürece, bilimsel
araştırma projelerinde özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir ödeme yapılamaz. Yılı yatırım programında yer alan rektörlük bilimsel araştırmaları isimli projeler için
ilgili üniversitelerin komisyonlarınca, Yılı Yatırım Programının teknolojik araştırma sektöründe
yer alan diğer tüm projeleri için ise Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yapılacak değerlendirme
sonucuna göre projelerde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sözleşmeli personel çalıştırılabilir. İlgili mevzuatı gereğince yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje maliyeti
içinde kalmak kaydıyla ödenebilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13/B maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Burs miktarı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı
sebebiyle ödenecek sigorta primleri de üst sınır içinde dikkate alınmak suretiyle komisyon tarafından belirlenir.
(4) Bursiyerler için belirlenen burs miktarı görev yapılan ayı takip eden ay içerisinde,
ödeme yükümlülüğü yükseköğretim kurumu tarafından yerine getirilecek olan SGK primi düşüldükten sonra, proje bütçesinden ödenir.”
“(7) Yılı yatırım programında yer alan araştırma altyapı projelerinde beşinci fıkradaki
sayı sınırlaması dikkate alınmaksızın Strateji ve Bütçe Başkanlığının onayı ile bursiyer görevlendirilebilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Mahsup süresi sonunda kapatılmayan ön ödeme tutarları ile ilgili olarak mahsup
süresi içinde gerçekleşen harcamalar kabul edilir. Kalan tutarlar üzerinden 6183 sayılı Kanuna
göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak ilgililerden tahsil edilir ve özel hesaba yatırılır.”
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“(8) İşin belirlenen süreden önce tamamlanması ya da tamamlanamayacağının anlaşılması durumlarında bu Yönetmelikte belirlenen süreler beklenilmeksizin mahsubu yapılır. Mahsup evrakında yer alan fatura veya benzeri belgelerin tamamı veya bu belgelerin icmal listesi
“Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır ve belirtilen taşınır mallar muayene ve kabulü yapılarak
tam ve kusursuz olarak teslim alınmıştır.” şerhi düşülerek yürütücü ve/veya varsa araştırmacı
tarafından imzalanır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Sorumluluk
MADDE 14/A – (1) Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali
yönlerden, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde yürütmekten sorumludur.
Yürütücü ve diğer proje görevlileri proje ödeneğinin proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli
olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zararı kusuru ölçüsünde gidermekle yükümlüdür.
(2) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve bunların dışında
kalan ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda görevli diğer personel; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumludur.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.
“Mali denetim
MADDE 16/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan harcamalar, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yükseköğretim kurumu iç denetçileri tarafından denetlenir.
(2) Kurum iç denetimi sonucunda bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil eden bir hususun tespit edilmesi halinde denetim sonucu yükseköğretim kurumu tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilir. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden fiillerin
tespiti halinde ilgililer hakkında yükseköğretim kurumu tarafından genel hükümlere göre işlem
yapılır.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde
yer alan “Kalkınma Bakanlığı” ibareleri “Strateji ve Bütçe Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş,
aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığına”
ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
26/11/2016
29900
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
126/1/2018
30313
27/6/2018
30444
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5159

—— • ——

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5161
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Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinden:

5377

—— • ——

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5160

—— • ——

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5190
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
GİRİŞ TOTEMİ VE TEL ÖRGÜ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:
1 - İstanbul İli, Çekmeköy İlçesinde Konuşlu Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli, Milli
Savunma Bakanlığı 23' üncü Komando Tugay Komutanlığı Arazisi Üzerine İstanbul Bölge Afet
Yönetimi Müdürlüğü Giriş Totemi ve Tel Örgü yaptırılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İSTEKLİLERİN
“Tedarikçi

Olmak

http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/

İstiyorum”

SEKMESİNDEN

ADRESİNDEN

TEDARİKÇİ

GİREREK

PORTALİNE

KAYIT

YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikçi girişi” ve
“tedarikçi olmak istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir.
4 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu/İSTANBUL” adresindeki
İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12.08.2020 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılay
Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir.
6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13.08.2020 günü saat 14:00’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
5384/1-1

—— • ——
TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Tuzla Belediye Başkanlığından:
1 - Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36.
Maddelerine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 28.07.2020 Salı günü Saat:14:00'da Kapalı
Teklif Usulü ile yapılacaktır.

S.No. Pafta Ada Parsel Mahalle

1

…… 8382 10

Miktarı

Tepeören 5.749.78 m²

Adresi
Tepeören Mah. Temel
Sokak

İmar Durumu Kullanımı

Konut

Boş

İhale Tarihi

İhale İhale

Tahmini Bedel

G. Teminat

2.874.890.00 ₺

86.246.70 ₺ 28.07.2020 14:00

Saati Usulü
Kapalı
Teklif

2 - 488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil
edilecektir.
3 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ₺ karşılığında satın
alınabilir.
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4 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
Şirketlerin;

Şahıslar;

a) Şartname Dosyası

a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,

b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,

c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat

d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde
hazır bulunmaları gerekmektedir
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

5312/1-1

—— • ——
2 KALEM WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2 kalem wrap around oluklu mukavva (250.000 adet
384,5x380x211,5 mm wrap around oluklu mukavva - 500.000 adet 403x357x219 mm wrap
around oluklu mukavva ) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin
9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı /RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.07.2020 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile
kalem bazında kısmi teklif verebilirler.
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
5388/1-1
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3 KALEM MUHTELİF MODEL BİSİKLET SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği ihtiyacı ekli malzeme listesinde detayları belirtilen 3
kalem muhtelif model toplam 2000 adet bisiklet, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek
şartlar listesinde belirtilen şartlara uygun olarak ve Kuruluşça hazırlanan “3 farklı Modelde
Bisiklet Alımına İlişkin Teknik Şartname” dokümanı doğrultusunda, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE
BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini
(130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur.
c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli
ilgili firmaya iade edilecektir.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 24.07.2020 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda
belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.
8 - İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği
istekliye vermekte serbesttir.
MALZEME LİSTESİ
ARAÇ
KATLANIR BİSİKLET
28 JANT BİSİKLET
27,5 JANT BİSİKLET

ADET
200
250
1550
5347/1-1
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46 KALEM LABORATUVAR TEZGAHI VE MUHTELİF
LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Ticaret Bakanlığı Bursa Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı “46 kalem laboratuvar
tezgahı ve muhtelif laboratuvar malzemesi”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi
kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar
dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, yazılı ve nihai tek teklif verebileceklerdir. Ayrıca açık eksiltme
uygulanmayacaktır.
En uygun teklifi veren birden fazla istekli olması (tekliflerin eşitliği) halinde iç zarf
açılışını takiben, eşit teklifte bulunarak en uygun teklifi veren istekliler arasında, aynı tarihte veya
Komisyonca bilahare bildirilecek bir tarihte açık eksiltme yapılacak ve bahse konu isteklilerin
tekliflerini sözlü olarak sürdürmeleri sağlanacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname
belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan
edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak,
ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (130.-TL)
Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları
gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen
kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda
belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 23.07.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup ayrıca, posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmı teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif
mektuplarında belirtilecektir
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
5358/1-1
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10.000 KUTU 200 MG FAVİPİRAVİR ETKEN MADDELİ İLAÇ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "10.000 Kutu
200 Mg Favipiravir Etken Maddeli İlaç" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca
hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar
dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2 -Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 23.07.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif
mektuplarında belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
5359/1-1
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500.000 ADET N95 MASKE SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "500.000 Adet
N95 Maske" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik
şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 24.07.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif
mektuplarında belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2020/2021 Dönemi Şeker Ambarı Tahmil Tahliye hizmet alımı ihalesi,
T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt numarası
: 2020/357608
1 - İdarenin
a) Adresi
: Van-Ağrı Bulvarı 390 L/3 Sahilkent Mah. 65400 - Erciş/
VAN
b) Telefon ve faks numarası : 0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Kampanya döneminde tahmini (± % 20 Toleranslı) 4 ay
24 kişi ve Kampanya dışında ise (± % 20 Toleranslı)
8 ay 8 kişi ile (± % 20 Toleranslı) 35.000 ton şekerin
tahmil tahliye işlerinin yapılması hizmet alımı
işidir.(ayrıntılı bilgi ihale dokümanında belirtilmiştir.)
b) Yapılacağı yer
: Erciş Şeker Fabrikası-Şeker Ambarı
c) İşin süresi
: İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 12 ay (1 yıl)’dır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 27.07.2020 Pazartesi günü - Saat: 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
5-İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Serisinde görülebilir ve 200,00 TL.
(Y.İkiyüz Türk Lirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-Tahliye
hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
9 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
10 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
5357/1-1
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Sıra
No
1

Satışa Konu Taşınmaz
Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yeşilova
Mahallesinde bulunan taşınmaz.

Ada
No

Parsel
No

Yüzölçümü m2

386

1

47.544,52 m²

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ ye ait ve detayları yukarıda belirtilen Aksaray
İli, Merkez İlçesi, Yeşilova Mahallesinde bulunan muhtelif taşınmaz 1 (Bir) yıl süreyle kiraya
verilecektir.
1 - Muhtelif Taşınmaz kiraya verilmesi ile ilgili ihale; 17/07/2020 Cuma günü saat
14.00’de, Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/KONYA adresinde bulunan
T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünde kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle
yapılacaktır. Bu nedenle ihaleye iştirak edenler veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde
T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.
2 - İsteklilerin tekliflerini, ihale şartnamesinde belirtilen hususları dikkate alarak
hazırlamaları ve ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar, T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası
Müdürlüğü Haberleşme Şefliği’ne kapalı zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. Son teklif
verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3 - Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası
üzerinden değerlendirilecektir.
4 - İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adreste bulunan Ticaret Servisinde
görülebilir. Ancak; ihaleye iştirak edecekler ihale dokümanı almak zorundadır. İhale dokümanı
aynı adresten fatura karşılığı 100,00- TL. yatırmak suretiyle veya T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker
Fabrikası Müdürlüğünün banka hesaplarından birine KDV dahil 100,00- TL yatırmak ve dekont
açıklamasında “………….. kiralama ihalesi şartname bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde
ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişinin isminin de açıkça belirtildiği dekont
karşılığında Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisinden temin edilebilir.
5 - İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat verebileceklerdir. Teminatlar nakit veya teminat mektubu
şeklinde olabilecektir. Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya katılım bankalarınca düzenlenecek
süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 90 (Doksan) takvim günü
olmalıdır. Geçici Teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - İş bu detayları ihale şartnamesinde belirtilen muhtelif taşınmazların kiraya verilmesi
işi 4046, 2886, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. Şirketimiz; Mal ve Hizmet Satış
Yönetmeliği esasları dâhilinde, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal
etmekte, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir
tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus teklif verme tarihinin sona ermesinden önce idarece
duyurulacaktır.
7 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş; Söz konusu kiraya verilecek taşınmazların tamamını
kiraya verebileceği gibi, bir kısmını kiraya vermeme veya daha sonra kiraya verilmek üzere
sözleşme yapma yoluna gitme gibi hususlarda serbesttir. İstekliler bunu peşinen kabul etmiş
sayılır.
8 - Ereğli Şeker Fabrikasından Yer görme belgesi alınması zorunludur.
9 - İhale ile ilgili tüm bilgiler; 0 (332) 734 59 30-36 nolu telefonlardan alınabilir.
5156/1-1
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SÜREÇ YÖNETİMİ OTOMASYON YAZILIMI ALIMI ÖN YETERLİK İLANI
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
Süreç Yönetimi Otomasyon Yazılımı Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli ve
2003/6554 Sayılı Kararnamenin Eki Esasların 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale
Usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan bütün istekliler
teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası:
: 2020/348537
1 - İdarenin Adı
: Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi
a) Adresi:
: Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi İzmir Yolu 21. km. Görükle Kampusü Nilüfer/
BURSA
b) Telefon ve faks numarası: : 0224 294 29 78- 0224 294 02 55
2 - Ön yeterlik konusu malı
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Süreç Yönetimi Otomasyon Yazılımı Alımı - 1 adet
b) Teslim yeri
: Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi.
c) Teslim tarihi
: Sözleşme imzalanmasını takiben 25 (Yirmibeş) gündür.
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal
Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odası Görükle
Kampüsü Nilüfer/Bursa
b) Tarihi ve saati
: 06.08.2020 - Saat: 10.00
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak
kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları
gerekir
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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c) Ön yeterlik idari şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
ç) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,
e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu idari şartnamenin ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
Adayın ortak girişim olması halinde (a), (b), (d), de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler
4.2.1. İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE’nin ‘’Hizmet Yeterlilik Belgesi’’
ve/veya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ‘’Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’’
4.2.2. Teknik şartnamelerde istenilen standartlara ait kalite belgeleri ibraz edilecektir.
4.2.3. İstekli,satışını teklif ettiği cihaz/ürün/sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam
koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak
gösteren ve tam boy resmini de içeren tanıtım broşürünü veya kitap/kitapçığını teklif dosyasına
eklemek zorundadır.
4.2.4. Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek
amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine
teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar
firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei
ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)
5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin yukarıdaki adresinde ve http://bap.uludag.edu.tr/
adresinde görülebilir.
6.2. Ön yeterlik dokümanı bedeli 100,00.- Türk Lirasıdır,
6.3. İhale doküman bedeli 100,00.-Türk Lirasıdır.
6.3.1. Ön yeterliliğe başvuracak olanlar, T.C. Halk Bankası Bursa Uludağ Üniversitesi
Şubesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 no.lu hesaba
(İhale Konusunu ve İhale Kayıt numarasını belirtmek suretiyle) 100,00-TL bedeli yatırarak, ibraz
edilen makbuz karşılığı 1-a’da belirtilen adresten idarece onaylı ön yeterlik dokümanının yanısıra
İhale dokümanını da temin edebilirler.
6.4. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Bursa
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine elden teslim edilebileceği
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyumlar bu ihaleye başvuruda bulunamaz.
9 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme
Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasların
hükümlerine göre yapılacaktır.
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KÜÇÜK ALAN MADEN SAHASI, MÜCAVİRİNDEKİ RUHSAT
SAHİPLERİ ARASINDA İHALE EDİLECEKTİR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük
alan olarak 1 adet IV. Grup, küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında
Maden Kanununun 30 ncu maddesine göre 20/08/2020 tarihinde saat 14:00 da ihale edilecektir.
1 - Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat
dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan
mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en
az on beş gün önceden ilan edilecektir.
2 - Bu sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 13:30 - 14:00
saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans
Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan
başvurular geçersiz sayılacaktır.
3 - Küçük alan için yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı
kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No,
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim
No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin
yazılması gerekmektedir.
4 - İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin % 20’sinden ve taban ihale bedelinden az
olamaz.
5 - Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;
a) Başvuru yapılmayan sahalar ihalelik saha konumuna gelecektir.
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya ruhsat sahiplerinden birinin müracaat etmesi
halinde ihale kapalı teklife göre sonuçlanacaktır.
d) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibi müracaat etmesi
halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
e) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının şartnamede belirtilen süre
içerisinde teklif ettiği İhale bedelini ve işletme ruhsat taban bedelini ilgili yere yatırmak
zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir.
f) İhale Bedelini ve İşletme ruhsat taban bedelinin şartnamede belirtilen süre içerisinde
yatırılmasından sonra bu alan ihaleyi kazanan müracaatçının ruhsatına ilave edilir.
6 - İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların,
ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet
Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak
yatırmaları gerekmektedir.
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MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS
KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren;
Mersin İli dahilinde bulunan ER:3000561 sayılı (168.94 ha.) IV. Grup maden sahası
(Kuvars kumu) Olmak üzere toplam 1 adet maden sahası Ara/Uç Ürün üretimine yönelik tesis
kurulması şartı ile ihale edilecektir.
İhalesi yapılacak ER:3000561 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu
maddesi kapsamında 16/07/2020 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan
edilecektir.
İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi,
alanı ve ihale tarihi yer alacaktır.
1 - İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir.
2 - Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 13:30-14:00 arasında Maden ve Petrol
İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na
doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
3 - İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır” yazılacaktır.
4 - Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No,
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim
No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin
yazılması gerekmektedir.
5 - İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz.
6 - İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
7 - Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra;
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna
gelecektir.
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlük’çe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale
bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans
Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini
şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.
e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna
getirilir.
8 - Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi (Bintürklirası) Vakıfbank
“Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden
herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel Müdürlüğümüz
internet sayfasında yayımlanacaktır.
5110/1-1
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MADEN SAHASI UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS
KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren;
Hakkari İli dahilinde bulunan ER:3395970 sayılı (45438.31 ha.) IV. Grup maden sahası
(Kurşun - Çinko) Olmak üzere toplam 1 adet maden sahası Uç Ürün üretimine yönelik tesis
kurulması şartı ile ihale edilecektir.
İhalesi yapılacak ER:3395970 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu
maddesi kapsamında 16/07/2020 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan
edilecektir.
İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi,
alanı ve ihale tarihi yer alacaktır.
1 - İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir.
2 - Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 13:30-14:00 arasında Maden ve Petrol
İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na
doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
3 - İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır” yazılacaktır.
4 - Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No,
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim
No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin
yazılması gerekmektedir.
5 - İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz.
6 - İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
7 - Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra;
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna
gelecektir.
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlük’çe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale
bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans
Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini
şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.
e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna
getirilir.
8 - Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi (Bintürklirası) Vakıfbank
“Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden
herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel Müdürlüğümüz
internet sayfasında yayımlanacaktır.
5111/1-1
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TAŞIT MÜBADELE İLANI
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve 5’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığından:
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait
Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair
Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve model HEK taşıtların ve yedek
parçaların mübadelesi yapılacaktır.
1 - İdarenin;
a) Adı
: Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı
b) Adresi
: İsmailbey Mah. İnebolu Cad. No:1 Merkez / Kastamonu
c) Telefon ve faks numarası : 0 366 214 10 63 Fax: 0366 214 02 78
ç) Elektronik posta adresi
: ibrahimimren@jandarma.gov.tr
2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, niteliği, türü ve miktarı:
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam 23 (Yirmiüç) adet muhtelif marka ve modelde
taşıt HEK durumunda olup, bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır.
Kullanım yeri bulunmayan yedek parçalar yeni/hiç kullanılmamış durumdadır.
3 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve
özellikleri:
2 (İki) Adet Dacia Duster, 1.5 Blue dCi 115 bg 4X4 marka taşıt,
1 (Bir) Adet Fıat, Egea, Sedan, Mirror, 1.3 M.Jet 95 HP, Dizel, Manuel marka taşıt
Taşıtlar 2020 model ve kullanılmamış olacaktır.
4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri:
Mübadelede teklif edilen araçlar idarenin yukarıdaki adresinde bulunan Kastamonu İl
Jandarma Komutanlığına teslim edilecektir.
5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri:
Mübadele karşılığı verilecek HEK araçların; 12 (Oniki) adedi ve yedek parçalar
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından, ve 11 (Onbir) adedi 5’inci Jandarma Eğitim Alay
Komutanlığından (Gölköy/KASTAMONU) teslim alınacaktır.
6 - Mübadelenin;
a) Yapılacağı yer: İsmailbey Mah. İnebolu Cad. No:1 Merkez / Kastamonu adresinde
bulunan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı
b) Tarihi ve saati: 27.07.2020 günü saat: 14:00
7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 555.233,54 TL
8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 556.200,00 TL
9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare
tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 16.686,00 TL) az olmamak üzere
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;

16 Temmuz 2020 – Sayı : 31187

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) 3713 sayılı Terörle Müc. Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı
hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
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 ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir.
10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı idarenin adresinde
görülebilir ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Defterdarlık, Mal Müdürlüğü, Saymanlık
ya da Muhasebe Müdürlüklerine ödenecek 50,00-TL (Elli Türk Lirası) karşılığı yukarıdaki
idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını
satın almaları zorunludur.
12 - Teklifler, 27.07.2020 günü saat: 14.00’e kadar Kastamonu İl Jandarma
Komutanlığına teslim edilecektir.
13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle
gerçekleştirilir.
14 - Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde
şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
15 - Bu mübadelede kısmi teklif verilemez.
16 - Mübadelede verilecek araçlar ve yedek parçalar; ilan tarihinden itibaren mübadele
tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 - 16:00 saatleri arasında görevliler nezaretinde
ilgili birliklerde görülebilecektir.
17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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Sayfa : 42

RESMÎ GAZETE

16 Temmuz 2020 – Sayı : 31187

16 Temmuz 2020 – Sayı : 31187

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 43

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

16 Temmuz 2020 – Sayı : 31187

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5389/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Fakülteleri, Enstitüsü ve Yüksekokulunda açık bulunan Profesör, Doçent
ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim
Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor
Öğretim Üyeleri alınacaktır.
* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan
doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına
katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları,
üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya
USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,
* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve
yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını,
araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari
görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın
yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,
* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel
çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa
yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha
dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte
Dekanlıkları, Enstitü veya Yüksekokul Müdürlüklerine başvurmaları duyurulur.
(Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil
koşuluna ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 7.
fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi
gerekmektedir.)

Birimi
Fen - Edebiyat
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi

Eğitim
Fakültesi

Dr. Öğr. Aranan
Üyesi Nitelikler

Bölümü

Anabilim Dalı

Prof.

Doç.

Türk Dili ve
Edebiyatı
Matematik
Endüstri
Mühendisliği
Bilgisayar ve
Öğretim
Teknolojileri
Eğitimi
Matematik
ve Fen
Bilimleri
Eğitimi

Yeni Türk Edebiyatı

-

1

-

(a), (b)

Geometri
Yöneylem
Araştırması
Bilgisayar ve
Öğretim
Teknolojileri
Eğitimi

-

-

1

(a), (c)

1

-

-

(a), (d)

-

-

1

(a), (e)

1

-

-

(a), (f)

Kimya Eğitimi
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Atatürk İlkeleri
ve İnkılap
Tarihi Enstitüsü

-

Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi

-

-

1

(a), (g)

Uygulamalı
Bilimler
Yüksekokulu

Turizm
İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

-

-

1

(a), (h)

Aranan Nitelikler:
(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede
İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
(b) Adayların yeni Türk edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarında çalışmaları
olması gerekmektedir.
(c) Adayların aritmetik geometri temelinde hiperbolik çokkatlılar, Maass formlar ve
modüler yöntemler konularında uzmanlaşmış olması gerekmektedir.
(d) Adayların matematiksel eniyileme, çizge kuramı ve uygulamaları, hesaplama
karmaşıklığı alanlarında uzmanlığı ve uluslararası yayınları olması gerekmektedir.
(e) Adayların online eğitim yazılımlarının ve oyun temelli öğrenme ortamlarının
tasarlanması (tercihen 3D) konusunda yayınlarının olması gerekmektedir.
(f) Adayların kimya eğitiminde kavramsal anlama, çoklu gösterimler ve üstbilişsel
farkındalık konularında yayınlar yapmış olması gerekmektedir.
(g) Adayların sınır çalışmaları üzerine uzmanlaşmış olması, hem II. Meşrutiyet, hem de
Erken Cumhuriyet dönemleri üzerine saygın uluslararası dergilerde yayınlarının bulunması
gerekmektedir.
(h) Adayların kültür turizmi, kültürel miras yönetimi, sürdürülebilir turizm ve
destinasyon yönetimi konularında akademik çalışma ve uluslararası kabul görmüş bilimsel
dergilerde yayınlarının bulunması gerekmektedir.
5256/1-1

—— • ——
Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
13 Temmuz 2020 tarih ve 31184 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan aşağıda belirtilen
kadro ilanımız iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
S.NO

UNVANI

DS 15

Personeli (Klinik

ÖĞRENİM

PUAN

ADET

Lisans

KPSS P3

1

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak

Diğer Sağlık
Psikolog)
Personeli
(Sosyal
Hizmetler)

b) Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.
c) 2018 KPSS'dan en az 60 puan almış olmak.

Diğer Sağlık
DS 14

NİTELİKLERİ

a) Sosyal Hizmetler Lisans programından mezun olmak.
Lisans

KPSS P3

2

b) 2018 KPSS'dan en az 60 puan almış olmak.
c) Alanında en az bir yıl deneyim sahibi olmak.

5404/1-1
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Bursa İli Osmangazi Belediye Başkanlığından:
İPTAL İLANI
10.07.2020 tarih ve 31181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilk defa atanmak üzere
memur alımı ilanı iptal edilmiştir.
İlan olunur.
5398/1/1-1

—— • ——

Bursa İli Osmangazi Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Osmangazi Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama
yoluyla memur alınacaktır.
SIRA
NO

KADRO
UNVANI

SINIFI

KADRO
ADEDİ
DERECESİ

1

TAHSİLDAR GİH

8

2

2

VEZNEDAR GİH

7

3

NİTELİĞİ

CİNSİYET

Önlisans düzeyinde eğitim veren
okulların Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Maliye, Emlak ve
Emlak Yönetimi, İşletme Yönetimi,
Kadın/Erkek
Yerel Yönetimler, Bankacılık ve
Sigortacılık, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım bölümlerinin birinden mezun
olmak,
Önlisans düzeyinde eğitim veren
okulların Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Maliye, Emlak ve
Emlak Yönetimi, İşletme Yönetimi,
Kadın/Erkek
Yerel Yönetimler, Bankacılık ve
Sigortacılık, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım bölümlerinin birinden mezun
olmak,

KPSS
TÜRÜ

KPSS
PUANI

P93

En az 60
Puan

P93

En az 60
Puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel
ve özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk ceza kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
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d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
1) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak
ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
2) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru;
Başvuru formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.osmangazi.bel.tr internet
adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir)
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak)
h) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi,
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile 17.08.2020 tarihinden 24.08.2020
Pazartesi günü saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) kuruma teslim
ederek müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini;
a)Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan
Bulvarı No:10 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu
olmayacaktır)
b) Elektronik ortamda, Belediyemiz www.osmangazi.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu
kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve
zamanı 31.08.2020 Pazartesi günü Belediyemiz www.osmangazi.bel.tr internet adresinden ilan
edilecektir.
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c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ne www.osmangazi.bel.tr internet adresinden
erişebileceklerdir. Ayrıca Posta yoluyla da gönderilecektir.
d) Adaylar, Sınav Giriş Belgesini sınava girişte ibraz edecektir.
e) Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Sözlü sınav;
Osmangazi Belediyesi Meclis Salonunda; Memur alımı için 03.09.2020 tarihinde saat
10.00’da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise
ertesi gün devam edilecektir.
Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat
konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması
şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet
adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
5398/2/1-1
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 33. ve 31. Maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri ile İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesi hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma
Görevlisi alınacaktır.

İLANIN
UNVANI ÇIKILACAĞI
BİRİM

BÖLÜM /
PROGRAM /
ANABİLİM DALI

SONUÇLARIN
KADRO BAŞVURU AÇIKLANACAĞI BAŞVURU ALES YABANCI
SAYISI

ŞEKLİ

İNTERNET

YERİ

PUANI DİL PUANI

İLAN ÖZEL ŞART

ADRESİ

Ağız, Diş ve
Çene

2

Radyolojisi
Ağız, Diş ve
Çene Cerrahisi
Diş Hekimliği
Fakültesi

Periodontoloji
Protetik Diş
Tedavisi
Pedodonti
Restoratif Diş
Tedavisi

Arş.

2
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu

Diş

2

Hekimliği

2

Fakültesi

olmak. Alanında tezli yüksek
80

80

lisans veya doktora yapıyor
olmak. Lisans mezuniyet notu

Dekanlığı

en az 3.00 olmak.

2
2

Endodonti

2

Ortodonti

2

Şahsen/
Posta

Gör.

www.aydin.edu.tr

İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Fen-Edebiyat

İngiliz Dili ve

Fakültesi

Edebiyatı

Fen1

Edebiyat

veya İngilizce Öğretmenliği
70

80

Lisans Diplomasına sahip
olmak ve bu alanlardan birinde

Fakültesi

Tezli Yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
İşletme Lisans diplomasına
İşletme
İktisadi ve

(İngilizce)

3

İktisadi ve

70

80

Bilimler

Fakültesi
İşletme

1

Fakültesi

tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.

İdari

İdari Bilimler

sahip olmak. İşletme alanında

İşletme Lisans diplomasına
70

50

sahip olmak. İşletme alanında
tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak
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Yazılım Mühendisliği veya

Bilgisayar
Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği lisans
2

70

(İngilizce)

80

bölümlerinin birinden mezun
olmak. Bu alanların birinde tezli
yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
İnşaat Mühendisliği lisans
bölümünden mezun olmak.

İnşaat
Mühendisliği

2

70

(İngilizce)

80

İnşaat Mühendisliği alanında
tezli yüksek lisans veya doktora

Mühendislik

Mühendislik

yapıyor olmak.

Fakültesi

Fakültesi

Endüstri Mühendisliği lisans

Endüstri
Mühendisliği

bölümü mezunu olmak.
2

70

50

Endüstri Mühendisliği alanında
tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
Yazılım Mühendisliği veya
Bilgisayar Mühendisliği lisans

Yazılım
Mühendisliği

1

70

80

bölümlerinin birinden mezun
olmak. Bu alanların birinde tezli
yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.

Mimarlık ve

Endüstri

Tasarım

Ürünleri
Tasarımı

Fakültesi
Arş.
Gör.

Güzel
Sanatlar
Fakültesi

Mimarlık
ve

1

Tasarım
Şahsen/
www.aydin.edu.tr
Posta

Drama ve
Oyunculuk

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı
70

50

Fakültesi

Bölümü’nden mezun olmak ve
bu alanda Tezli Yüksek Lisans
veya Doktora yapıyor olmak.
Oyunculuk lisans diplomasına

Güzel
Sanatlar
Fakültesi

70

50

sahip olmak, tiyatro/oyunculuk
alanında tezli yüksek lisans
veya doktora ya da sanatta
yeterlilik yapıyor olmak.
Görsel İletişim Tasarımı,
İletişim Tasarımı, Radyo,
Televizyon Sinema

Görsel İletişim
Tasarımı

1

70

50

alanlarından birinden lisans
diplomasına sahip olmak ve bu
alanların birinde tezli yüksek
lisans veya doktora/sanatta
yeterlik yapıyor olmak.
Reklamcılık, Halkla İlişkiler,

Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım ya da
İletişim Sanatları alanlarının

İletişim

İletişim
Reklamcılık

1

Fakültesi

70

50

birinden lisans diplomasına
sahip olmak ve bu alanların
birinde tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
Yeni Medya, Yeni Medya ve
İletişim, İletişim Sanatları

Yeni Medya ve
İletişim

2

70

50

alanlarından birinden lisans
diplomasına sahip olmak ve bu
alanlardan birinde tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor
olmak.
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Eğitim
Fakültesi

Yabancı Diller
Yüksekokulu

Arş.
Gör.

Okul Öncesi
Öğretmenliği

1

İngilizce
MütercimTercümanlık

2

Eğitim
Fakültesi

Yabancı
Diller
Yüksek
okulu

70

50

70

80

70

80

Arapça
Mütercim
Tercümanlık

1

Rusça
MütercimTercümanlık

1

70

80

Yönetim Bilişim
Sistemleri

1

70

50

Yönetim Bilişim
Sistemleri

1

70

50

Beden Eğitimi
ve Spor
Öğretmenliği

1

70

50

Beden Eğitimi
ve Spor
Öğretmenliği

1

70

50

Spor Yöneticiliği

1

70

50

Antrenörlük

1

70

50

Şahsen/
www.aydin.edu.tr Uygulamalı
Posta
Bilimler
Yüksek
okulu

Uygulamalı
Bilimler
Yüksekokulu

Spor Bilimleri
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Spor
Bilimleri
Fakültesi

Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği
alanında lisans mezunu olmak
ve bu alanda tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak.
Mütercim-Tercümanlık İngilizce
Bölümü ve Çeviri bilim Lisans
mezunu olmak ve ilgili
bölümlerin birinde Tezli Yüksek
Lisans veya doktora yapıyor
olmak.
Arapça Öğretmenliği, Mütercim
– Tercümanlık Arapça, Arap
Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve
Belagatı bölümlerinin birinden
mezun olmak ve bu alanlardan
birinde Tezli Yüksek Lisans
veya Doktora yapıyor olmak.
Rus Dili ve Edebiyatı,
Mütercim-Tercümanlık Rusça
Bölümü’nden mezun olmak ve
bu alanlardan birinde tezli
yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri,
Endüstri Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği veya
Yazılım Mühendisliği
alanlarından birinden Lisans
mezunu olmak. Bu alanların
birinde tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
İşletme, Ekonomi, Ekonometri,
İktisat, İşletme Bilgi Yönetimi
veya İşletme Yönetimi
alanlarından birinden Lisans
mezunu olmak ve bu alanların
birinde tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
Spor Bilimleri Temel Alanı alt
alanlarından birinden mezun
olmak ve bu alanlardan birinde
tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
Spor Bilimleri Temel Alanı alt
alanlarından birinden mezun
olmak ve bu alanlardan birinde
tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
Spor Bilimleri Temel Alanı alt
alanlarından birinden mezun
olmak ve bu alanlardan birinde
tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
Spor Bilimleri Temel Alanı alt
alanlarından birinden mezun
olmak ve bu alanlardan birinde
tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
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Sayfa : 67
Hukuk Fakültesi Mezunu olmak

Hukuk

Milletlerarası

Fakültesi

Hukuk

1

70

50

ve kamu hukuku alanında tezli
yüksek lisans veya doktora

Arş.

Hukuk

yapıyor olmak.

Gör.

Fakültesi

Hukuk Fakültesi Mezunu olmak

(Fakülte
Talebi)

Ceza ve Ceza
Muhakemesi

1

70

50

Hukuku
Beslenme ve
Diyetetik

ve kamu hukuku alanında tezli
yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
Beslenme ve Diyetetik lisans

1

70

-

mezunu olmak, alanında tezli
yüksek yapmış olmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Sağlık
Bilimleri

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

bölümü lisans mezunu olmak,
Sağlık

2

Bilimleri

Fakültesi

70

-

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.

Fakültesi

Hemşirelik alanında lisans
mezunu olmak ve Hemşirelik
Hemşirelik

2

70

-

alanındaki anabilim dallarından
birinde yüksek lisans yapmış
olmak.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Şahsen/
Aşçılık

2

Posta

lisans bölümünden mezun
www.aydin.edu.tr

olmak. Alanında Tezli Yüksek
70

-

lisans yapmış olmak veya
belgelendirmek kaydıyla 2 yıl
alanında iş deneyimine sahip

Öğr.

olmak.

Gör.

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Bilgisayar
Anadolu

Bilgisayar
Anadolu BİL

Programcılığı

Meslek

(İngilizce)

Bilimleri, Matematik-Bilgisayar

2

BİL
Meslek

Yüksekokulu

70

80

lisans bölümlerinden birinden
mezun olmak, alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak

Yüksek

veya belgelendirmek kaydıyla 2

okulu

yıl alanında iş deneyimine
sahip olmak.
Makine Mühendisliği veya

Makine

1

70

-

Makine Eğitimi lisans mezunu
olmak ve alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
Uçak Gövde Motor veya Uçak
Elektrik-Elektronik Bölümü

Uçak Teknolojisi

1

70

-

lisans mezunu olmak ve
alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.

Sayfa : 68

Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

Öğr.
Gör.

Yabancı
Diller
Yüksekokulu
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Anestezi

1

70

-

İlk ve Acil
Yardım

1

70

-

Ortopedik Ortez
ve Protez

1

70

-

Perfüzyon
Teknikleri

1

70

-

Sosyal
Hizmetler

1

70

-

Eczane
Hizmetleri

1

70

-

Tıbbi
Görüntüleme

1

70

-

Radyo Terapi

1

70

-

Odyometri

1

70

-

70

80

İngilizce
Hazırlık
Programı

10

Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksek
okulu
Şahsen/
www.aydin.edu.tr
Posta

Yabancı
Diller
Yüksek
okulu

Hemşirelik Lisans mezunu
olmak. Anestezi alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak,
tercihen alanında doktora
yapıyor olmak.
Hemşirelik bölümü lisans
mezunu olmak. Alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak,
tercihen alanında doktora
yapıyor olmak
Ortopedik Protez ve Ortez veya
Ortez-Protez lisans mezunu
olmak. Alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak, tercihen
alanında doktora yapıyor
olmak.
Hemşirelik lisans mezunu
olmak. Perfüzyon alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak,
tercihen alanında doktora
yapıyor olmak.
Sosyal Hizmet veya Sosyoloji
lisans mezunu olmak. Bu
alanlardan birinde tezli yüksek
lisans yapmış olmak, tercihen
alanında doktora yapıyor
olmak.
Kimya bölümü lisans mezunu
olmak, Kimya veya Tıbbi
Biyokimya alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak ve
belgelendirmek kaydıyla en az
beş yıl Yükseköğretim
kurumlarında ders vermiş
olmak. Tercihen doktora
yapıyor olmak.
Fizik bölümü mezunu olup
Sağlık Fiziği alanında yüksek
lisans yapmış olmak, tercihen
alanında doktora yapıyor
olmak.
Fizik bölümü mezunu olup
Sağlık Fiziği alanında tezli
yüksek yapmış olmak, tercihen
alanında doktora yapıyor
olmak.
Odyoloji lisans mezunu olmak.
Odyoloji alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak, tercihen
alanında doktora yapıyor
olmak.
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz
Dili ve Edebiyatı MütercimTercümanlık İngilizce ve
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
bölümlerin birinde mezun
olmak. Alanında Tezli Yüksek
Lisans yapmış olmak veya
alanında en az 2 yıl
belgelendirmek kaydıyla
deneyim sahibi olmak.

16 Temmuz 2020 – Sayı : 31187

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 69

A. SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru

16.07.2020

Giriş Sınavı

10.08.2020

Son Başvuru (Mesai Bitimi)

30.07.2020

Giriş Sınav Saati

10:00

Ön Değerlendirme Sonuç İlanı

06.08.2020

Giriş Sınav Yeri
Nihai Değerlendirme Sonuç

İAÜ Florya Halit Aydın
Yerleşkesi
14.08.2020

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.aydin.edu.tr

B. BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER
1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Ünvanı, Derecesi ve
Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca
denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlar için en az 80 puan alması
gerekir)
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı
belge)
12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
C. ÖZEL ŞARTLAR
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz
beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi
kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak
şartı aranır.
D-DİĞER AÇIKLAMALAR
1-Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla
yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular
dikkate alınmaz.
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2-Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin
www.aydin.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
3-Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge
olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylandığını

gösterir

belgenin

aslının

veya

onaylı

suretinin

başvurulara

eklenmesi

gerekmektedir.
5-Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da
istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır.
Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.
6-Yapılacak olan öğretim elemanı giriş sınav ve değerlendirme yöntemi ile ilgili olarak
Pandemi Süreci Dolayısıyla Üniversite Senatosunun değişiklik yapma hakkı vardır.
E. İLGİLİ BİRİMLERE AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ
İLGİLİ BİRİM

TELEFON

DÂHİLİ

Diş Hekimliği Fakültesi

0212 444 1 428

62018

Fen-Edebiyat Fakültesi

0212 444 1 428

20010

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

0212 444 1 428

56005

Mühendislik Fakültesi

0212 444 1 428

22010

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

0212 444 1 428

27010

Güzel Sanatlar Fakültesi

0212 444 1 428

21011

İletişim Fakültesi

0212 444 1 428

25010

Eğitim Fakültesi

0212 444 1 428

26010

Yabancı Diller Yüksekokulu

0212 444 1 428

40013

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

0212 444 1 428

41806

Spor Bilimleri Fakültesi

0212 444 1 428

27503

Hukuk Fakültesi

0212 444 1 428

23410

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu

0212 444 1 428

40010

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

0212 444 1 428

56003

Yabancı Diller Yüksekokulu

0212 444 1 428

40013
5313/1-1
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Sayfa : 71

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Tarihi

: 16.07.2020

Son Başvuru Tarihi : 30.07.2020
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.
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.
DOÇENT 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, Doktora ve Doçentlik
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
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
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NOTLAR:
1-Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen
şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr.
adresinden ulaşılabilir.
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR
Mühendislik Fakültesi: (232) 4888122
İletişim Fakültesi: (232) 4888138
İşletme Fakültesi: (232) 4888113
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 4885301
Sağlık Bilimleri Fakültesi: (232) 4888321
Fax : (232) 2792626
FAKÜLTE /

BÖLÜM /

YÜKSEKOKUL

PROGRAM

UNVAN ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA
İnşaat Mühendisliği bilim alanında

Mühendislik

İnşaat

Fakültesi

Mühendisliği

Doç. Dr.

1

doçentliğini almış olmak. Betonarme Yapıların
Enerji Esaslı Tasarımı ve Analizi konularında
çalışmaları olmak.
İletişim alanında doktora yapmış olmak,

İletişim Fakültesi

Medya ve
İletişim

Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında
Doç. Dr.

1

almış olmak ve yabancı dilde eğitim veren bir
Yükseköğrenim kurumunda en az 5 yıl görev
yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi

İşletme

Doç. Dr.

1

Doç. Dr.

1

Tasarımı
Hemşirelik

olmak.
Doktorasını giysi tasarımı ve teknolojileri

Moda ve
Tekstil

Üretim Yönetimi konusunda çalışmaları

üzerine tamamlamış olup, bu alanda yayına
sahip olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi

Güzel Sanatlar ve

İçmimarlık ve

Dr. Öğr.

Tasarım Fakültesi

Çevre Tasarımı

Üyesi

Güzel Sanatlar ve

Endüstriyel

Dr. Öğr.

Tasarım Fakültesi

Tasarım

Üyesi

1

Psikiyatri hemşireliği alanında doktora yapmış
olmak.
Doktorasını Mimarlık Tarihi alanında yapmış

1

olup, İçmimarlık Tarihi ve Teorisi, Mobilya
Tasarım Tarihi konularında çalışmaları olmak.
Doktorasını Endüstri Ürünleri Tasarımı

1

alanında tamamlamış olup, mobilya tasarımı
konusunda çalışmaları olmak.

5418/1-1
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Sayfa : 73

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a
dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz
erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında
Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış
öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvuru Şartları:
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
* Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf,
onaylı nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-devlet üzerinden
“Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belge), Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi
onaylı örnekleri ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi
gerekmektedir), yabancı dil (İngilizce) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından
eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), YÖK formatlı güncel özgeçmiş ve yayın listesi, başlıca
araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora
çalışmaları, eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren PDF formatında hazırlanmış; Profesör kadrosu
için beş adet, Doçent kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü,
İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile
ilgili Fakülteye başvurulması gerekmektedir.
* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış
denkliğinin olması şarttır.
* Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
(*) Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların “Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.
* Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol
No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet
üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İdare gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
Fakülte

Bölüm

Kadro

Kadro

Unvanı

Adedi

Uzmanlık Alanı
Doçentlik derecesini Yönetim ve Strateji bilim

İşletme

İşletme

Fakültesi

Bölümü (*)

alanında almış olmak. Kurumsal Sosyal
Prof. Dr.

1

Sorumluluk, Sürdürülebilirlik, Sosyal İnovasyon,
Sosyal Girişimcilik alanlarında eğitim, araştırma
ve yayınlar yapmış olmak.
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Doçentlik derecesini Finans bilim alanında almış
Uluslararası

Prof.Dr.

1

olmak. Davranışsal Finans, Bankacılık, Sermaye
Piyasaları, Kurumsal Yönetim alanlarında eğitim,

İşletme

Ticaret ve

araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Fakültesi

Finansman

Doçentlik derecesini Finans bilim alanında almış

Bölümü (*)

Doç. Dr.

1

olmak. Varlık Fiyatlama, Piyasa Mikroyapısı,
Türev Ürünler ve Oyun Teorisi alanlarında eğitim,
araştırma ve yayınlar yapmış olmak.
Doçentlik derecesini Müzik sanat alanında almış

Sanat ve
Tasarım

Müzik Bölümü

Doç. Dr.

1

Fakültesi

olmak.
ElektrikElektronik
Mühendisliği

Doçentlik derecesini Elektrik-Elektronik
Doç. Dr.

1

Bölümü (*)

Mühendisliği bilim alanında almış olmak.
Haberleşme, Kuantum ve Optik alanlarında eğitim,
araştırma ve yayınlar yapmış olmak.
Doktora derecesini Makine Mühendisliği alanında

Mühendislik
Fakültesi

olmak. Kompozisyon ve Müzik Teorileri
alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış

Makine
Mühendisliği
Bölümü (*)

almış olmak. Teorik ve Uygulamalı Katı Mekaniği,
Dr. Öğr.
Üyesi

1

Çok Ölçekli Modelleme, Elastikiyet Teorileri
alanlarında araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen
yurtdışı akademik çalışma deneyimine sahip
olmak.
Doktora derecesini İç Mimarlık alanında almış

Dr. Öğr.
Üyesi
Mimarlık
Fakültesi

olmak. İç Mekânda Aydınlatma ve Tasarım,
1

alanında araştırma ve yayınlar yapmış,
yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl ders verme

İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı

deneyimine sahip olmak
Doktora derecesini Mimarlık alanında almış olmak.
İç Mimarlık Çalışmalarında Çevre ve Davranış

Bölümü (*)
Dr. Öğr.
Üyesi

1

alanında araştırma ve yayınlar yapmış,
yükseköğretim kurumlarında ders verme
deneyimine sahip olmak.
Doktora derecesini Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

İnsan ve
Toplum
Bilimleri
Fakültesi

İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Bölümü (*)

veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında almış
Dr. Öğr.
Üyesi

1

olmak. Çağdaş Amerikan Edebiyatı alanında
araştırma ve yayınlar yapmış, yükseköğretim
kurumlarında en az 3 yıl ders verme deneyimine
sahip olmak.
Doktora derecesini İnsan Bilimleri ve Kültürel
Çalışmalar alanında almış olmak. Felsefe, Etik ve

Fen Edebiyat
Fakültesi

Bilim Kültürü
Bölümü

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Estetik alanlarında uzmanlaşmış ve bu alanlarda
araştırma, yayınlar yapmış olmak. Yükseköğretim
kurumlarında en az 3 yıl ders verme deneyimine
sahip olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik

1

–– Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin
Yönetmelik

19

–– Yükseköğretim

Kurumları

Bilimsel

Araştırma

Projeleri

Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

25

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

27

c - Çeşitli İlânlar

44

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

134

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

