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YÖNETMELİKLER
Ticaret Bakanlığından:
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alışveriş
Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten
kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Alışveriş merkezine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyesine; diğer yerlerde belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde ilgili belediyelere, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında ise il özel idarelerine aittir. Ancak büyükşehir olan
yerlerde ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve sınırları içinde bulunan arsa üzerine inşa edilen
ve konut sayısı işyeri sayısından fazla olan karma projelerde yapı ruhsatı, yapı kullanma izin
belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi ilçe belediyesine aittir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezalarını uygulama yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık idari para cezası uygulama yetkisini, il müdürlüklerine devredebilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
26/2/2016

29636

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
30/12/2016

29934
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Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ
MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (g) BENDİ KAPSAMINDA
YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketinin; Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için 4/1/2002 tarihli ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve
hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatının 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan Ana Statüsünde belirtilen ticari ve sınai faaliyetleri
çerçevesinde, doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının
temini için yapacağı mal ve hizmet alımlarını kapsar.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen ihale ve alımlarda ceza ve yasaklara
ilişkin hükümler hariç olmak üzere, aksi bu Yönetmelikte belirtilmedikçe 4734 sayılı Kanun
ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine ve geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Amil-i Mütehassıs Firma: Başka üreticisi olamayan belirli bir malzemenin temini
için mutlaka kendisi ile temasa geçilmesi gereken, ihtiyaç konusu malzeme ile ilgili patent
hakkı gibi belgeye sahip tek üretici veya hizmet sunucusunu,
b) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,
c) Belli istekliler arasında ihale usulü: Tedarikçi listeleri içerisinden İdare tarafından
davet edilen isteklilerin kapalı zarf içerisinde teklif verebildiği usulü,
ç) Danışma Birimi: Hukuk Müşavirliğini,
d) Denetleme Birimi: İç Denetim Birimini,
e) Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından
davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği yöntemi,
f) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Bedel, nitelik veya diğer şartlar yönünden değerlendirilerek tercih edilen teklifi,
g) Genel Müdür: İdare Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: İdarenin Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile merkez birimleri,
h) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, lisans,
patent, know-how, montaj, taşeron marifetiyle işçi çalıştırma, nakliye, harita ve kadastro, imar
uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve
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dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film,
fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır
ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri hizmetleri,
ı) Hizmet alımı tedarikçisi: Tedarikçi listelerinde yer alan hizmet alımı ile ilgili gerçek
veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
i) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya
bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
j) İdare: Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi (TEMSAN)
k) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile tesis ve tesis niteliğindeki
işlerin; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin varsa projesini de
kapsayan teknik şartnameleri ve/veya teknik karakteristikleri sözleşme tasarısını ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri,
l) İhale Onay Belgesi: İhale öncesinde düzenlenerek, yetki limitleri dahilinde Onay
merci tarafından onaylanması gereken ekli standart formu,
m) İhale Yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi
veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,
n) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarını, istekliler
arasından seçilecek biri üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip
sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,
o) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya
da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
ö) İşletme Müdürlükleri: İdarenin Genel Müdürlük dışında kalan tesis ve işletmelerini,
p) İşveren: İdarenin sözleşme altında yüklenicisi olduğu işlerin sahibi gerçek kişi veya
kamu ile özel hukuk tüzel kişiliklerini,
r) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
s) Mal alımı tedarikçisi: Tedarikçi listelerinde yer alan mal alımı ile ilgili gerçek veya
tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
ş) Merkez: Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
t) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında
yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını,
u) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki
aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme
yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,
ü) Satın Alma ve İhale Komisyonları Kararları: Satın Alma ve İhale Komisyonunca verilmiş olan kararları,
v) Satın Alma ve İhale Komisyonları: Satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak
üzere Merkez ve Taşra teşkilatları bünyelerinde oluşturulan komisyonları,
y) Satın Alma ve İhale Organları: Satın alma ve ihale işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için görevlendirilen idarenin üst birim ve ünitelerini,
z) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
aa) Talep Sahibi Ünite: Satın alma veya ihalenin yapılmasını isteyen üniteyi,
bb) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların
oluşturdukları ortak girişimleri,
cc) Tedarikçi Listesi: Seçme ve değerlendirme kriterleri bu Yönetmelikte belirlenen
usuller ile oluşturulan mal ve hizmet alımı tedarikçilerini gösterir listeleri,
çç) Teklif tarihi: Teklifin verileceği son gün ve saati,
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dd) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat
teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
ee) Ünite: İdareye bağlı Merkez ve Taşra teşkilatında yer alan müstakil birimi,
ff) Yaklaşık Maliyet: İhale konusu işlerin tekliflerin alınmasından önce gerekli araştırma
yapılarak tespit edilen yaklaşık bedelini,
gg) Yetki Limiti: İdarenin Yönetim Kurulunca belirlenen ihale yetkilileri ve bunların
ihale ve harcama yapacakları parasal değerleri,
ğğ) Yönetim Kurulu: İdare Yönetim Kurulunu,
hh) Yüklenici: İdare ile sözleşme yapan istekli veya istekliler, mal veya hizmet alımı
tedarikçilerini veya bunların oluşturdukları ortak girişimcileri,
ifade eder.
Sorumluluk
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde, kendilerine görev verilen
her kademedeki personel üstlenmiş olduğu görev ve yetki çerçevesinde idari olarak sorumludur.
Temel ilkeler
MADDE 6 – (1) İdare yapacağı ihalelerde aşağıdaki temel ilkelere göre hareket eder:
a) Saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını
sağlar.
b) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleşebilecek veya süreklilik arz eden ve ödeneği her yıl rutin olarak programlanan mal ve
hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. Ancak, ihale tarihi itibariyle İdarenin mali durumu sebebiyle malın tek ihale ile tamamının satın alınamayacağı fakat
İdarenin bir zarar veya gecikme cezasına uğramaması için malın bir kısmının acil olarak alınması gerektiği hallerde mal kısımlar halinde alınabilir.
c) Satın alma, karlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. Satın alma işleminde karlılık,
fiyatta en ucuzun değil, fiyat yönünden en avantajlı teklifin veya uygun bedelin tespiti suretiyle
sağlanır.
ç) İhtiyaçların, mümkün olduğunca, ilk kaynağından temin edilmesi esastır.
d) Satınalma süreçlerinde hata, eksiklik, yanlışlık ve usulsüzlük gibi riskleri ortadan
kaldırmak amacıyla birimler arasındaki görevler ayrılığı ilkesine uyulur. Talebin belirlenmesi,
mal veya hizmet kabulü ve ödeme, denetim, muayene ve kabul süreçlerinin talep birimleri tarafından; mal veya hizmet alımı tedarikçisi seçimi ve sipariş yönetiminin ise satınalma birimi
tarafından yürütülmesi esastır.
e) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında
ihale usulü temel usullerdir. Pazarlık usulü özel hallerde kullanılabilir.
f) 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince Kamu İhale
Kurumu tarafından belirlenen mal ve hizmet alımları bu Yönetmeliğe göre gerçekleştirilecektir.
Yaklaşık maliyetin tespiti
MADDE 7 – (1) Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce, idarece, her türlü
fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir
ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında
yer verilmez, isteklilere, mal veya hizmet alımı tedarikçilerine veya ihale süreci ile resmi ilişkisi
olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
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(2) İdarenin, yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığını
belirlemesi durumunda, değişikliğin gerekçelerini belirtmek suretiyle ihale komisyonunca talep
sahibi birim tarafından güncellenen yaklaşık maliyet dikkate alınır.
(3) Mal alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanmasında aşağıdaki hususlar gözetilir:
a) Alım konusu malın niteliği, miktarı, teslim süresi, nakliyesi, sigortası ve diğer özel
şartları belirtilerek, malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden katma değer vergisi hariç fiyat bildirimi veya proforma fatura istenilerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir.
b) Alım konusu malın özelliğine göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından fiyat istenerek veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfalarında yayımlanan fiyatları kullanarak da yaklaşık maliyet hesaplanabilir.
c) Alım konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde İdare tarafından alım yapılmış
ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan uygun endeksten yararlanmak suretiyle
bu alımlara ilişkin fiyatlar güncellenerek de yaklaşık maliyet hesaplanabilir. Döviz ile yapılmış
olan alımlarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden fiyatlar güncellenerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir.
(4) Hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanması ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan
iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit edilir.
b) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;
1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,
2) İdare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,
3) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,
4) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan
yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması
alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan
fiyatlar,
esas alınır.
c) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan
yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat
istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar katma değer
vergisi hariç istenir.
ç) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer
nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile
gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya
rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; İdarece resen fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinde
gösterilir.
d) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;
1) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dâhil olan
maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.
2) Birim fiyata dâhil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde
düzenlenir ve bu iş kalemine dâhil olmayan başka giderler öngörülmez.
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e) Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde, işin gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dâhil olan maliyetler gösterilir.
f) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin
miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen
genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile katma değer vergisi hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici
kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme
giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli
hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine
sunulur.
g) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine
kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler İdarece,
Türkiye İstatistik Kurumu aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden güncellenir.
ğ) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuattan kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının
belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.
h) Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde, personel maliyeti, tarım dışında ve on altı
yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan
işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak hesaplanır.
ı) İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin
teklif fiyatına dâhil edilmesinin öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol,
yemek ve giyecek gibi maliyetlerin brüt tutarları da eklenerek işçilik maliyeti bulunur. Ayrıca
personele nakdi olarak ödenmesi öngörülen yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ile
söz konusu yemek ve yol bedellerinin bir ayda kaç gün üzerinden verileceği idari şartnamede
gösterilir.
i) İhale konusu işin kapsamında yer alan iş kollarının iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike sınıf ve derecelerine ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranları,
işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca ihale konusu işe
ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranları idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.
j) Personele asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasının öngörülmesi halinde, bu ücretin
brüt asgari ücretin en az yüzde kaç fazlası olacağı İdarece belirlenerek, bu oran üzerinden yaklaşık maliyet hesaplanır ve söz konusu oran idari şartnamede açıkça gösterilir.
(5) Yaklaşık maliyet tespit edildikten sonra son teklifler alınıncaya kadar her kademedeki görevlilerce gizliliğe riayet edilir.
İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu
dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre Elektronik Kamu Alımları Platformu çıktıları
dâhil aşağıdaki belgeler yer alır:
a) Ekinde yaklaşık maliyet hesap cetveli bulunan ihale onay belgesi,
b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate
alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya
nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer aldığı
açıklama belgesi,
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c) İhale için düzenlenmiş ise zeyilname ve yapılmış ise açıklamalar,
ç) İhale ilanı veya ihaleye davet mektupları,
d) Aday veya istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçileri tarafından sunulan başvurular veya teklifler,
e) İhale komisyonu tutanak ve kararları,
f) İhale süreci ile ilgili diğer tüm belgeler.
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonlar ve Çalışma Esasları
Komisyonlar
MADDE 9 – (1) Komisyonlar aşağıda belirtilmiştir:
a) I.İhale Komisyonu: İhale yetkilisinin Yönetim Kurulu veya Genel Müdür olduğu
merkez ihale komisyonudur. Mal ve hizmet alımları için ihale komisyonu, talep sahibi ünitenin
bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Satın Alma Müdürlüğü, Mali İşler
Müdürlüğü ile talep sahibi üniteden görevlendirilecek işin uzmanı ile birlikte en az beş asıl
üye ve asılların bulunmadığı hallerde çağrılmak üzere beş yedek üyeden ihale yetkilisi onayı
ile oluşturulur. İhale komisyonu üyelerinin toplam sayısının tek sayıda olması esastır.
b) II. İhale Komisyonu: İhale yetkilisi Genel Müdür Yardımcısıdır. Mal ve hizmet alımları için ihale komisyonu, Genel Müdür Yardımcısının görevlendireceği bir personelin başkanlığında, Satın Alma Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü ile talep sahibi üniteden görevlendirilecek işin uzmanı ile birlikte en az beş asıl üye ve asılların bulunmadığı hallerde çağrılmak üzere
beş yedek üyeden ihale yetkilisi onayı ile oluşturulur. İhale komisyonu üyelerinin toplam sayısının tek sayıda olması esastır.
c) III. İhale Komisyonu: İhale yetkilisi Satın Alma Müdürlüğüdür. Mal ve hizmet alımları için, Satın Alma Müdürlüğünün görevlendireceği bir personelin başkanlığında, Satın Alma
Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü ile talep sahibi üniteden görevlendirilecek işin uzmanı ile
birlikte en az beş asıl üye ve asılların bulunmadığı hallerde çağrılmak üzere beş yedek üyeden
ihale yetkilisi onayı ile oluşturulur. İhale komisyonu üyelerinin toplam sayısının tek sayıda olması esastır.
(2) İdarenin danışma ve denetleme birimlerinde görev yapan personellere ihale komisyonlarında görev verilemez.
(3) Satın Alma ve İhale Organları, 4734 sayılı Kanunun 3üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirlenen ve her takvim yılı için tebliğ ile güncellenen parasal sınırın;
her yıl idare Yönetim Kurulunun belirleyeceği yetki limitlerinde alım ve ihale yapmak, kararları
onaylamak, sözleşme yapmak ve/veya sözleşme imzalamak için yetkilidir. Yetki limitleri aşılamaz, ancak limitlerin üzerindeki satın alma ve ihaleler için yetki limitleri itibarıyla Genel
Müdürlükten veya Yönetim Kurulundan onay alınması gerekir.
İhale komisyonunun çalışma esasları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Talep sahibi birimler, ihale konusu iş ile ilgili teknik karakteristikleri,
şartnameye konulması istenen özel hükümleri, şartnamesini, varsa konuyla ilgili istekli veya
mal veya hizmet alımı tedarikçileri ile iletişim listesini, kapalı zarf içerisinde yaklaşık maliyet
hesap cetvelini, ihale yetkilisince onaylanmış ihale onay belgesini, detaylı açıklamaların bulunduğu mal veya hizmet alım taleplerini; Satın Alma Müdürlüğüne intikal ettirir. İhale Komisyonunun sekretarya görevi Satın Alma Müdürlüğü ünitesince yerine getirilir. Sekretarya;
a) İhale yetkilisince seçilecek başkan ve komisyon üyelerinin onay işlemini tamamlamak,
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b) Satın Alma ve ihale komisyonu gündemini tespit ederek üyelere duyurmak,
c) Komisyonun toplanmasını sağlamak,
ç) Teklif zarflarından çıkan geçici teminat ile diğer evrakın noksan ve/veya usulüne uygun olup olmadığının ihale komisyonunca kontrolünü müteakip, tespit edilen hususları tutanağa
geçirmek,
d) Komisyon yazışmalarını opsiyon sürelerini dikkate alarak yapmak,
e) İhale komisyonu üyelerince istenmesi durumunda, ihale dosyasını, Satın Alma Müdürlüğüne tevdi edildiği tarihten itibaren gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak üzere, ihale
komisyonu üyelerine açmak,
f) Tutulan tutanakları ve komisyon kararlarını hazırlayıp üyelere imzalatmak,
g) Gizliliğin korunması için gerekli tüm tedbirleri almak,
ile görevlidir.
(2) İhale komisyonu eksiksiz toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda
çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy
kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin
adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
(3) İhale komisyonu tekliflerin idari, teknik ve ticari yönlerden ihale dokümanlarına
uygunluğunu inceler ve değerlendirir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif için karar alır ve
alınan kararın tatbiki için ihale dosyasını Satın Alma Müdürlüğüne gönderir.
(4) İhale sürecindeki bütün değerlendirmeler İhale Komisyonu tarafından gerektiğinde
ihtisas komisyonlarından, ilgili birimlerden veya bedeli karşılığı diğer idarelerden Satın Alma
Müdürlüğü vasıtasıyla yazılı görüş alınarak yapılır.
(5) İhale komisyonu, ihaleye iştirak eden istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin tekliflerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi safhasında tekliflerinin esasını değiştirmemek kaydıyla isteklilerden tamamlayıcı bilgi ve belgeleri Satın Alma Müdürlüğü vasıtasıyla
isteyebilir.
(6) İhale komisyonu, ihaleye iştirak eden istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin tekliflerinin ana hatlarını, ihale bedelini, şartlarını, teslim yerini ve sürelerini belirten
bir tutanak düzenler. İhale komisyonunun kararlarında;
a) Karar tarihi, numarası ve dosya numarası,
b) Talepte bulunan ünitenin adı,
c) İhale konusu mal veya hizmetin cinsi,
ç) Teklif veren istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçileri ve fiyatları,
d) Teklifin şartnamelere uygunluğu,
e) Ödeme ve teslim şartları,
f) Birim fiyatı (ihaleye esas olan para cinsi ile ifade edilmeli ve fiyatın sabit veya eskalasyonlu olup olmadığı toplam bedeli kaydedilmek suretiyle açıkça belirtilmelidir.),
g) Seçilen isteklinin veya mal veya hizmet alımı tedarikçisinin adı ve diğerlerine tercih
nedeni,
ğ) Tek teklif üzerinden ihale kararı veriliyorsa bunun, değilse dikkate alınmayan diğer
tekliflerin varsa sebep ve gerekçelerinin açıklanması,
h) Varsa diğer açıklama ve düşünceler,
yer alır.
(7) İhale komisyonu kararları ihale yetkilisince onaylanır veya gerekçesi belirtilmek
suretiyle iptal edilir. İhale; ihale yetkilisince kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi
halinde ise hükümsüz sayılır.
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Yetki limitleri ve yetki devri
MADDE 11 – (1) Yetki limitleri, günün şartlarına göre Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenir.
(2) Yetki limitleri aşılamaz, ancak gerekli hallerde limitlerin üzerindeki satın alma ve
ihaleler için, yetki limitleri çerçevesinde Genel Müdürlükten veya Yönetim Kurulundan onay
alınması gerekir.
(3) Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük bu Yönetmelikle kendilerine verilen yetkileri,
gerek görüldüğünde, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla idarenin ünitelerine devredebilir. Yetki devri tamamlanmadıkça satın alma ve ihalelerle ilgili hiçbir işleme geçilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları
Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler
MADDE 12 – (1) İhale kapsamında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen
bilgi ve belgeler idari ve teknik şartnamede belirlenir.
İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 13 – (1) İhale konusu mal veya hizmetin durumuna göre ihaleye katılacak istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinden istenip istenmemesi hususu idarenin uhdesinde olmak üzere ihale kapsamında istenilecek ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik
yeterliklere ilişkin bilgi veya belgeler idari şartnamede belirlenir.
(2) Hizmet alımı ihalelerinde ihale konusu işin onarım, modernizasyon gibi özgün nitelikte olması nedeniyle teknik ayrıntıların fazla olması durumunda teknik şartnamenin her bir
maddesi ayrı ayrı yeterlik kriteri olarak belirlenebilir.
(3) Gerekli görülmesi halinde yeterlik kriteri olarak referanslarla ilgili düzenleme de
yapılabilir. Referanslar ve iş deneyim belgesi hiçbir şekilde aynı anda istenmez.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 14 – (1) İhaleye katılamayacak olanlar ile ilgili 4734 sayılı Kanunda yer alan
hususlar, bu Yönetmelik için de uygulanır.
Teknik şartnameler
MADDE 15 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten
teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği
nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığı durumu ihale yetkilisi tarafından onaylanmak kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.
(2) Teknik şartnameler:
a) İhtiyaç konusu alımın bütün özelliklerini, teknik kriterlerini, varsa kod numarası ile
ulusal ve uluslararası standartları ve normları kapsayacak,
b) Verimliliği ve fonksiyonelliği sağlayacak teknik kriterleri içerecek,
c) Rekabeti engellemeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak,
şekilde hazırlanır.
(3) Teknik şartnamelerde varsa ulusal veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu
sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli marka, model, patent, menşei kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli
bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün
olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka ve model belirtilebilir.
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Ayrıca, idarenin işveren ile yaptığı sözleşme kapsamında yapmayı taahhüt ettiği işler için işveren tarafından belli bir marka ve model talebinin yapıldığı durumlarda ve tasarım projelerindeki teknik şartnamelerde marka ve model belirtilebilir.
(4) İdare; uyguladığı teknik projelerden kaynaklanan zorunluluk nedeniyle veya ihale
konusu işin tek kaynaktan karşılanacak olması nedeniyle veya seri üretime konu olmayan araştırma ve geliştirmeye ilişkin projeler için ihale onay belgesinde belirtilmek suretiyle teknik
şartname hazırlanmaksızın alım yapabilir.
İdari şartnamelerin hazırlanması
MADDE 16 – (1) İdari şartnameler ve eki sözleşme taslağı, sipariş mektubu ve ihale
dokümanı niteliğindeki diğer formlar Satın Alma Müdürlüğü tarafından bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayacak şekilde 4734 sayılı Kanun çerçevesinde yayımlanan mal ve hizmet
alımlarına ilişkin tip idari şartname ve tip sözleşme tasarıları esas alınarak hazırlanabilir. Satın
Alma Müdürlüğü idari nitelikteki ihale dokümanlarını hazırlarken idare bünyesinde yer alan
ilgili ünitelerin ve uzmanların bilgi ve görüşünü talep edebilir.
(2) Tip idari şartname ve sözleşme taslakları Hukuk Müşavirliğinin mütalaası ve Genel
Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Tip idari şartname ve sözleşme taslağı hazırlanmayacaksa
Hukuk Müşavirliğinin mütalaasının ve Genel Müdürün onayının alınmasına gerek yoktur.
İhale ilan süreleri ve kuralları
MADDE 17 – (1) Açık ihale usulünde ilan yapılması esastır. Diğer ihale ve alım usullerinde işin özelliğine göre ilan yapılmayabilir. Bütün isteklilerin veya mal veya hizmet alımı
tedarikçilerinin tekliflerini hazırlayabilmeleri için ilan;
a) Parasal değeri Satın Alma Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcısının yetki limitleri
içinde olan mal veya hizmet alımları ihalesinde, ihale tarihinden en az beş gün önce idarenin
resmi internet sitesinde,
b) Parasal değeri Yönetim Kurulu ve Genel Müdürün parasal yetki limitleri içinde olan
mal veya hizmet alımları ihalesinde, ihale tarihinden en az yedi gün önce idarenin resmi internet
sitesinde ve Kamu İhale Bülteninde,
en az bir defa yayımlanır.
(2) İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, idarenin merkezinin olduğu yerde yayımlanmakta olan mahalli gazeteler veya yurt içinde
çıkan ulusal gazetelerin biri veya birkaçında yayımlattırabilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması
halinde yukarıda belirtilen asgarî ilân sürelerine on iki gün eklenir.
(3) İhale ilan metni ihale konusu ile iştigal ettiği idarece bilinen ihale konusu iş ile ilgili
son iki yıl içinde çıkılan ihalelere katılan gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki istekli ve mal
veya hizmet alımı tedarikçilerine posta yolu ile de gönderilebilir.
İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
MADDE 18 – (1) İdare, ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına
engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ve gerekli gördüğü diğer hallerde ihaleyi saatinden önce iptal edebilir.
(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ihale dokümanı
satın alan istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerine tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi
halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın istekliler
ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerine iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce
idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye
çıkılabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Süreci
Uygulanacak ihale usulleri
MADDE 19 – (1) İdare tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihaleler;
a) Açık ihale usulü,
b) Belli istekliler arasında ihale usulü,
c) Pazarlık usulü,
usullerinden biri uygulanarak yapılır.
Açık ihale usulü
MADDE 20 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 21 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, ihtiyaç konusu mal veya hizmet
alımlarında işin özelliğinin uzmanlık, ileri teknoloji, özel durumlar gerektirmesi nedeniyle açık
ihale usulünün uygulanamadığı durumlarda, idarece tedarikçi listesinden ihale konusu işle ilgili
olan en az üç mal ve/veya hizmet tedarikçisinin ilan yapılmaksızın davet edilerek ihalenin gerçekleştirildiği usulü ifade eder.
(2) İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine ve kaynakların verimli kullanılması esasına göre
tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.
(3) İhaleye üçten az mal ve/veya hizmet tedarikçisinin teklif vermesi durumunda teklif
verenler arasında bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde değerlendirme yapılarak ihale
sonuçlandırılabilir.
Pazarlık usulü
MADDE 22 – (1) Pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesi için;
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda
ihalenin bağlanamaması,
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi anî ve beklenilmeyen olayların, savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların veya idare tarafından önceden
öngörülmeyen ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu
olması,
c) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,
ç) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,
d) Mal veya hizmetin özelliği veya önemi itibarıyla satın almanın belirli istekli veya
tedarikçilerden yapılmasında fayda görülmesi,
e) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen parasal tutara kadar olan mal ve hizmet alımı,
f) Kamu ve özel sektör kuruluşlarından alınan süreli taahhüt işlerinin ifası için yapılacak
alımlar,
g) İhtiyaç konusu mal veya hizmetin temininin ivedilik arz etmesi, açık ihale usulünün
uygulanması halinde işin ifasında gecikme yaşanacağı kanaatinin oluşması,
hallerinden en az birinin bulunması zorunludur.
(2) İşin özelliğinin gerektirmesi nedeniyle pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde isteklilerin ekonomik ve malî yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesinin öngörüldüğü durumlarda, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren
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belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun
ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir ve yeterlik kriterleri olarak
istenir.
(3) Davet edilecek istekli sayısında alt ve üst limit olmaksızın pazarlık yönteminde tedarikçi listesi içinden veya dışından istekli veya mal veya hizmet alımı tedarikçileri ilan yapılmaksızın davet edilebilir. Pazarlık yöntemiyle ihaleye davet edilen istekliler ile mal veya hizmet
alımı tedarikçilerinden ihale yetkilisinin onayı alınarak geçici teminat mektubu istenmeyebilir.
Bu yöntemde teklif yazılı mektup şeklinde verilir. Pazarlık oturumu ihaleye iştirak eden bütün
istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin huzurunda yapılır. İhale komisyonunca, istenilen belgelerin tamam olup olmadığının kontrolü yapılır. Pazarlık yönteminde ihaleye davet
edilen istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin ihaleye iştirak ettiğini belgeleyen
pazarlık ihalesine katılım tutanağı ile teknik ve ticari görüşmeler pazarlık tutanağında kayıt altına alınır. Fiyat açısından beklenen fayda oluşana kadar birden fazla pazarlık oturumu gerçekleştirilebilir.
Doğrudan temin
MADDE 23 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar ilan ve sözleşme yapılmaksızın,
teminat alınmaksızın ve herhangi bir alım komisyonu kurulmadan doğrudan temin yöntemi ile
giderilebilir.
a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal tutara kadar olan mal ve hizmet alımları,
b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi veya sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,
c) Bu Yönetmelikte belirtilen ihale usullerine ilişkin süreçlerin tamamlanmasına kadar
geçecek sürede temininde zaman kaybı bakımından idareye zarar verebilecek nitelikte olup,
ihale süreci tamamlanıncaya kadar idarenin ihtiyacını karşılayacak kadar kısmı için temin edilecek mal ve hizmetler,
ç) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve yeknesaklığın sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,
d) Nakliye işlemleri ile ilgili hizmet alımları,
e) Kamu ve özel sektör kuruluşlarından alınan süreli taahhüt işlerinin ifası için yapılacak
alımlar,
f) Kamu kurum ve kuruluşları ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinden, üniversite ve araştırma enstitülerinden yapılacak mal ve hizmet alımları,
g) Onarım veya imalat süreçlerinde meydana gelen ani ve beklenmeyen arızaları gidermek ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik acil olarak temin edilmesi gereken her türlü
teçhizat, araç, gereçler ile yetkili servislere yaptırılması gereken bakım ve onarım hizmetlerine
ilişkin alımlar,
ğ) Fiyatı, borsası ile belirlenen ve/veya günlük değişkenlik gösteren mal alımları,
h) Temin edilmemesi durumunda, idarenin ana faaliyetlerini aksatabilecek acil olan mal
ve hizmet alımları,
ı) Enerji arz güvenliğini etkileyecek projelerin ifası için yapılacak alımlar.
(2) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak alımlarda Satın Alma Müdürlüğü mutemetlerince veya ihale yetkilisince mutemet olarak görevlendirilebilecek diğer ünitelerdeki personelce, piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaç temin edilir. Bu usulle yapılacak işlemlerde
yazılı ünite talebi ve yazılı sipariş şartı aranır.
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(3) Birinci fıkranın (b) bendine göre yapılacak alımlarda, tekliflerin hazırlanması için
yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde
karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.
Bu bende uygun doğrudan alım taleplerinde istekli ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin
tek üretici veya satıcı olduğunun belgelenmesi zorunludur. Belgelemenin yapılamadığı durumlarda doğrudan alıma ilişkin gerekçeli raporun, talep belgeleri ile birlikte Satın Alma Müdürlüğüne gönderilmesi esastır.
(4) Birinci fıkranın (ç) bendine göre yapılacak alımlarda, tekliflerin hazırlanması için
yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli veya tedarikçi ile teknik şartlar ve fiyat
üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu bende uygun doğrudan alım taleplerinde
doğrudan alıma ilişkin gerekçeli raporun, talep belgesi ile birlikte Satın Alma Müdürlüğüne
gönderilmesi esastır.
(5) Malın tesliminin veya hizmet sunumunun belirli bir süreyi gerektirmesi durumunda,
alımın bir sözleşmeye bağlanması ve teminat alınması zorunludur.
(6) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen haller dışında, bu madde
kapsamında gerçekleşecek mal ve hizmet alımlarında piyasa fiyat araştırılması yapılır.
(7) Bu madde kapsamında yapılacak mal veya hizmet alımlarında doğrudan alım onay
belgesi tanzim edilerek, parasal yetki tutarına göre ilgili makamca onaylanır.
(8) Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda, birinci fıkranın (a) bendi dışındaki bentler için 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirlenen ve
her takvim yılı için tebliğ ile güncellenen parasal sınır uygulanır.
Tedarikçi listeleri seçme ve değerlendirme kriterleri
MADDE 24 – (1) Şirketin ihtiyaç duyacağı alımlarda mal veya hizmet tedarikçisi olmak isteyenler ilgili kategorilerde belirtilen evrakları tamamlayarak başvuruda bulunur veya
bulunmaları talep edilir. Kamu ihalelerinden yasaklı olan istekliler diğer tüm yeterlilikleri sağlasa bile tedarikçi listesine alınmayacakları gibi kamu ihalelerinden yasaklandığı tarih itibarı
ile eğer yer alıyorlarsa tedarikçi listesinden çıkartılır.
a) Mal Alımı Tedarikçilerinin seçimi ve yeniden değerlendirilmesi aşağıdaki kriterlere
göre yapılır:
1) Mal alımı tedarikçilerinin seçimi; üretici firmalar ve bayileri, iş bitirme ve referansları, banka referansı, sahip olunan belgeler/sertifikalar ve imalatçı ise kapasite raporu kriterlerine göre yapılır.
2) Çalışılan malzeme tedarikçileri yılda bir defa yeni başvurularla birlikte Satınalma
Müdürlüğü ve ilgili Müdürlüğün görüşü alınarak başvuru ve zamanında teslim, kalite, istenen
şartları sağlaması, satış sonrası hizmetleri kriterlerine göre yeniden değerlendirilir.
b) Hizmet Alımı Tedarikçilerinin seçimi ve yeniden değerlendirilmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılır:
1) Hizmet alımı tedarikçileri seçimi; iş deneyim belgesi ve referansları, kapasite raporu,
uzman personel, banka referansı, son 3 yıla ait iş kazası beyanı, kriterlerine göre yapılır.
2) Çalışılan hizmet tedarikçileri yılda bir defa yeni başvurularla birlikte Satınalma Müdürlüğü ve ilgili Müdürlüğün görüşü alınarak başvuru ve zamanında teslim, istenilen ürün/hizmet şartlarına uygunluk, karşılıklı iletişim kriterlerine göre değerlendirilir.
c) Bu maddede açıklanan değerlendirmeler sonucunda yeterli görülen tedarikçiler
“Onaylı Tedarikçi Listesi”ne alınır.
(2) Tedarikçi listesi belirlenirken tedarikçi değerlendirme prosedürü aşağıda belirtilen
şekilde yürütülür:
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a) Satın alma süreci kapsamında aday tedarikçilerden bu maddenin birinci fıkrasında
belirtilen hususlarda bilgi ve belgeler talep edilir ve bu değerlendirme kriterleri doğrultusunda
tedarikçi listesine alınır. Aday tedarikçilere satın alma faaliyetlerinde performans değerlendirmesine tabi tutulacağına dair önceden bilgi verilir. İlgili mal veya hizmeti teslim alan birimce
Satınalma Müdürlüğünden görevlendirilen bir personel ile birlikte performans değerlendirmesi
yapılır. Performans değerlendirmesi yapıldıktan sonra tedarikçiler aldıkları toplam puana göre
Satınalma Müdürlüğü tarafından gruplandırılır. Yılsonunda yapılan değerlendirmede uygun
görülmeyen tedarikçilerle ilişkiler, ilgili birimlerle istişare edilerek ve/veya bilgilendirerek Genel Müdür onayı ile kesilir. Tedarikçi Listeleri performans değerlendirmeleri neticesinde Genel
Müdür onayı ile yılda bir kez güncellenir. Tedarikçi listesinden çıkarılanlardan mal/hizmet
alımı yapılmaz; ancak acil durumlarda ilgili birim gerekçeli isteği değerlendirilerek Genel Müdür onayı ile geçici olarak alım yapılabilir.
(3) Satınalma sürecindeki mal veya hizmet alımı tedarikçileri ilişkileri stratejisinin belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik çalışmaların yönetilmesi, tedarikçi portföyünün oluşturulması ve yönetilmesi, yeni mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin başvurularının alınması,
değerlendirilmesi ve kabul/ret süreci, mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin performanslarının
değerlendirilmesi, değerlendirme sonuçlarına göre alınacak aksiyonların belirlenmesi ve uygulanması, tedarikçi tesislerinde inceleme ve değerlendirme yaparak düzeltici/iyileştirici önerilerin geliştirilmesi, mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin kara listesinin oluşturulması ve takibi Satınalma Müdürlüğünün yetkisindedir. Satınalma Müdürlüğü, konu ile alakalı diğer birimlerden, bu bentte sayılan görevlerin yerine getirilmesi hususunda görüş/öneri isteyebilir, bu
görevlerin yerine getirilmesi amacıyla oluşturulacak çalışma gruplarına konu ile alakalı birimlerden Genel Müdür Oluru ile personel görevlendirilebilir.
(4) Mal veya hizmet alımı tedarikçileri, yasalara, kurallara ve düzenlemelere bağlı kalır.
Mal veya hizmet alımı tedarikçileri, birlikte çalıştıkları alt tedarikçilerin ve taşeronlarının işle
ilgili uygulamalarından sorumlu olup bilgi sahibi olur. İdare, bu Yönetmelik hükümlerine ve
niteliğine uygun diğer ihale mevzuatlarına uymayan mal veya hizmet alımı tedarikçileri ile
ilişkilerini sonlandırabilir.
(5) Sosyal güvenlik ve vergi borcuna ilişkin değerlendirme kriterleri hakkında 4734 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İhalenin İlanı ve İhale Dokümanı Verilmesi
İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 25 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez.
İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
b) İhale konusu işin adı, niteliği, türü ve miktarı.
c) Tekliflerin geçerlilik süresi.
ç) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.
d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
e) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.
f) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak koşuluyla, idarece belirlenecek oranda
geçici teminat verileceği.
g) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve 4735
sayılı Kanuna tâbi olmadığı.
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İhale dokümanının kapsamı ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 26 – (1) İhale dokümanında istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerine
talimatları da içeren idari ve teknik şartnameler, teknik resimler, sözleşme tasarısı, varsa açıklamalar ile zeyilname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.
(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
ç) Teklif fiyatının hangi para cinsinden verileceği, fiyat farkı öngörülecekse fiyat farkının hangi usullere göre belirleneceği.
d) İstekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinde 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, alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.
ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin teklif fiyatına dahil
olacağı.
h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve
esaslar.
ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken
usul ve esaslar.
i) İdarenin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve 4735
sayılı Kanuna tâbi olmadığı.
j) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ilişkin şartlar.
k) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.
l) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.
m) İhale konusu işin teslim şartları ve gecikmesi halinde alınacak cezalar.
n) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
o) Yurt dışından yapılacak alımlarda ithalat rejimi kararlarına ve ticaret anlaşmalarına
göre ödeme şartlarının, teslim şeklinin ve sevk belgelerinin neler olacağı ve geçici ve kesin teminat mektubunun kontr-garantiyi haiz bir Türk bankası tarafından verilebileceği.
ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlar ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek
iş artışları ile iş eksikliği durumunda karşılıklı yükümlülükleri.
p) Denetim, muayene, geçici ve kesin kabuller ile kısmî kabuller ve benzeri hususları
içeren kabul işlemlerine ilişkin şartları.
r) Devir ve temlik edilme hususları, teminat ve belgelerin iadesi, anlaşmazlıkların çözüm yolları, sözleşmenin feshi ve tasfiyesi.
s) Sözleşme, şartnameler, teklifler ve diğer ihale belgeleri arasında aykırılık olursa idare
lehine olanın uygulanacağı hususu ile ihale konusunun özelliğine göre idarece eklenecek diğer
hususlar.
İhale dokümanının verilmesi
MADDE 27 – (1) İhale dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılmak
isteyen istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idare
tarafından tespit edilir. İhale dokümanları Satın Alma Müdürlüğü tarafından verilir.
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(2) İhale dokümanları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hâllerde katılımı artırmak
için amil-i mütehassıs firmalara ve idareden kaynaklanan ihale tekrarlarında bir önceki ihaleye
iştirak eden ve bir sonraki ihale için de şartname talep eden isteklilere bedelsiz olarak verilebilir.
(3) İdarece gerek görülmesi durumunda ihale dokümanları istekliler ile mal veya hizmet
alımı tedarikçilerine bedelli olarak CD ortamında verilebilir.
İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 28 – (1) İlanlarda hata fark edilmesi durumunda, ihale yetkilisinin onayı ile
ilan yenilenir veya ihale dokümanını satın almış veya satın alacak bütün istekliler ile mal veya
hizmet alımı tedarikçileri değişiklik konusunda yazılı olarak bilgilendirilir.
(2) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak,
ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek
maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istekliler ile mal veya
hizmet alımı tedarikçilerince yazılı olarak bildirilmesi halinde, buna ilişkin zeyilname, son
teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere
en fazla on gün süre ile ertelenebilir. İhalenin ne kadar süre ile ertelendiği idarenin internet sitesinden duyurulur ve gerek duyulması durumunda şartname alan istekliler ile mal veya hizmet
alımı tedarikçilerine yazı ile bildirilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olanlara tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.
(3) İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif
verme gününden bir gün öncesine kadar idare yazılı açıklama yapabilir. İdarece yapılan yazılı
açıklamalar ihale dokümanının parçasıdır.
ALTINCI BÖLÜM
Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 29 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin veya
mal veya hizmet alımı tedarikçisinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi,
teklifin hangi işe ait olduğu, ihale dosya numarası ve idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli veya mal veya hizmet alımı tedarikçisi tarafından imzalanır ve kaşelenir.
(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 ve çelişki bulunmaması ve teklif mektubunun adı ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında idareye 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 idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Genel
Evrak Şefliğince alınan teklif zarfları ihale komisyonunun sekretaryasını yürüten Satın Alma
Müdürlüğüne bir tutanakla saati yazılarak teslim edilir.
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Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 30 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin veya mal
veya hizmet alımı tedarikçilerinin kabulü kaydıyla ihale dokümanında belirtilen süre kadar
uzatılabilir.
Geçici teminat
MADDE 31 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli
veya mal veya hizmet alımı tedarikçileri tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale
konusu mal veya hizmetin sadece yurt dışından temin edilebileceği durumlarda ihaleye iştirak
edecek veya ihaleye davet edilecek istekli ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinden geçici
teminat istenmeyebilir.
Teminat olarak kabul edilebilecek değerler
MADDE 32 – (1) Teminat olarak kabul edilebilecek değerler hakkında 4734 sayılı Kanunda yer alan hükümler geçerlidir.
Banka teminat mektupları
MADDE 33 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak
kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.
(2) Kesin teminat mektupları süreli olup, kesin teminat mektubunun süresi işin kesin
kabulünün en az otuz gün sonrasını kapsayacak şekilde, eğer işin garanti süresi varsa garanti
süresi bitiminin en az otuz gün sonrasını kapsayacak şekilde idare tarafından belirlenir. İlgili
mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Banka teminat mektupları işi bittikten sonra ilgili bankaya, istekliye veya yetkilendirilmiş vekiline iade edilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi
MADDE 34 – (1) İhale komisyonunca tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi hususları, aşağıda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla 4734 sayılı Kanunda belirtilen
hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.
(2) İdarece bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday
veya istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerince sunulan belgelerin, başvuru veya ihale
tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru
veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir. Teklif fiyatı idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyetin %50’sinden fazla olan isteklilerden
ihale komisyonu bilgi tamamlatma yoluna gitmez.
(3) İstekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin teklifinde aritmetik hata bulunup
bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması halinde, istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerince teklif edilen birim fiyatlar esas alınarak aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından
resen düzeltilir. Bu durum hemen istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerine yazı ile
bildirilir. İstekli ile mal veya hizmet alımı tedarikçileri düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini
üç iş gününü geçmeyecek şekilde idarece belirlenecek süre içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İstekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin yapacağı bildirim elden ya da
faks yoluyla da yapılabilir. İstekli ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin düzeltilmiş teklifi
kabul etmediğini bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde teklifi
değerlendirme dışı bırakılır.
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(4) İdari şartnamede Türk Lirası veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebileceği
öngörülen ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas
para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır.
(5) Farklı teslim şekilleri içeren tekliflerin alınması durumunda, teklifler eşit şartlara
getirilmek suretiyle değerlendirilir ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.
(6) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde idare, ihale konusu mal veya hizmet alımının niteliği gereği dikkate alınmasında yarar görülen hususları özel ilave kriterler olarak belirleyebilir. Bu
kriterlerin ihale konusu mal veya hizmetin ekonomik açıdan avantajını ortaya koymaya yönelik
olması ve parasal değer veya nispi ağırlık olarak belirlenmesi esastır.
(7) En düşük fiyatın en uygun teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli ile mal veya hizmet alımı tedarikçisi tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da
en uygun teklif olduğu anlaşıldığı takdirde ihale komisyonunca aşağıdaki öncelik sırası gözetilerek;
a) Kısmi teklife açık ihalelerde; birden fazla en uygun teklifin tek bir kalem için geçerli
olması durumunda üzerine en fazla kalem ihale edilen,
b) İdarece teslim süresinin öngörülmediği ihalelerde teslim süresi daha kısa olan,
c) İdarece garanti süresinin öngörülmediği ihalelerde garanti süresi daha uzun olan,
ç) İş deneyiminin ön görüldüğü ihalelerde en fazla iş deneyim tutarına sahip olan,
d) İdarece iş deneyiminin ön görülmediği ihalelerde aynı fiyat teklif eden istekliler ile
mal veya hizmet alımı tedarikçilerinden iş deneyim belgesi istenerek en yüksek iş deneyimine
sahip olan,
istekli veya mal veya hizmet alımı tedarikçisi lehine karar verilebilir.
(8) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen durumlarda
istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçileri ihale dışı bırakılır.
(9) İhale komisyonu tarafından tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi hususları ayrıntılı olarak tip şartnamelerde düzenlenir.
İhale sonucunun bildirilmesi ve sözleşmeye davet
MADDE 35 – (1) İhale kararının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip en geç üç
iş günü içinde; üzerinde ihale kalan istekli veya mal veya hizmet alımı tedarikçisine, tebliğ tarihini izleyen en geç on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, imzası alınmak suretiyle elden veya faks ile ya da posta ile tebliğ edilir. Yabancı istekliler
ile mal veya hizmet alımı tedarikçileri için on günlük süre on beş gün olarak uygulanır. İhalenin
sonucu ihaleye iştirak eden diğer istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerine de ihale
kararının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip en geç üç iş günü içinde faks ile ya da
posta ile yazılı olarak bildirilir.
Kesin teminat
MADDE 36 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak
yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan
istekli veya mal veya hizmet alımı tedarikçisinden ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat
alınır.
(2) Ancak, hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak edişten
% 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.
(3) Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen
değerlerle değiştirilebilir.
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Ek kesin teminat
MADDE 37 – (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedel ile sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının en
az % 6’sı oranında ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.
Avans verilmesi
MADDE 38 – (1) Sözleşmesinde yer alması ve hakediş ödemelerinde verildiği oranda
mahsup edilmesi kaydıyla, yükleniciye bankalardan alınan şartsız avans teminat mektubu karşılığında avans verilebilir.
Sözleşme yapılmasında isteklinin ve mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin görev
ve sorumluluğu
MADDE 39 – (1) Sözleşme yapılmasında istekli ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin görev ve sorumluluğu hakkında 4734 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.
Sözleşmenin imzalanmasında idarenin görev ve sorumluluğu
MADDE 40 – (1) İdare, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin kendi kontrolü dışında oluşan idari, yasal zorunluluklar ve mücbir
sebeplerden kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere idarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli ile mal veya hizmet alımı tedarikçisi sürenin bitmesini izleyen günden
itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli veya mal veya hizmet
alımı tedarikçisi teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.
Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 4734 sayılı Kanunda geçen görevlilerin ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler uygulanır.
İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 41 – (1) İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak
hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin idarece
onaylı bir örneği yükleniciye verilir. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.
(2) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
(3) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, isteklinin veya mal veya hizmet alımı tedarikçisinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Uygulanması
Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) İdarenin adı ve tebligata esas adresi.
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.
e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı
ve sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.
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f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil
olacağı ve vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
g) İdarece öngörülmesi halinde montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek
parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.
ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
h) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar ve garanti teminatı.
ı) Hizmet alımlarında işin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
i) Mal alımlarında işin malın özellikleri, teslim yeri ile teslim etme ve teslim alma şekil
ve şartları.
j) Gecikme halinde alınacak cezalar.
k) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak
iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
l) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
m) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve 4735
sayılı Kanuna tabi olmadığı.
n) Sözleşmede değişiklik yapılması şartları.
o) Sözleşmenin devir, temlik ve feshine ilişkin şartlar.
ö) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.
p) İhale dokümanında yer alan ve sözleşmede belirtilen bütün belgelerin sözleşmenin
eki olduğu.
r) Anlaşmazlıkların çözümü.
s) İdarenin belirleyeceği diğer hususlar.
Süre uzatımı nedenleri
MADDE 43 – (1) Mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için;
a) Yangın,
b) Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler,
c) Kanuni grev, her türlü iş yavaşlatma ya da iş bırakma,
ç) Genel salgın hastalık,
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
e) Savaş hali,
f) Sabotaj,
g) Ambargo,
ğ) Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması,
h) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan kanun ve nizamlardaki değişikliklerden doğan imkânsızlıklar.
(2) İdareden kaynaklanan sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için;
a) Sözleşmede bulunması koşuluyla, yer tesliminin geç yapılması,
b) Sözleşmesine göre idare tarafından yükleniciye verilmesi gereken proje, belge ve
numunelerin süresinde verilememesi,
c) Onay için idareye tevdi edilen projelerin süresi içinde yükleniciye iade edilememesi,
ç) Sözleşmesine göre idare tarafından verilmesi gereken malzemelerin zamanında verilememesi,
d) Projelerde ve teknik şartnamelerde idarece değişiklik yapılması ve bu değişikliğin
iş hacmini sözleşmedeki limitlerin haricinde etkilemesi,
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e) Yüklenicinin kusuru olmaksızın taahhüdün kısmen veya tamamen durdurulması veya
ertelenmesi,
f) Sözleşmelerde yer alan idareye ait sorumlulukların süresinde yerine getirilememesi,
gerekir.
(3) Diğer hallere göre süre uzatımı verilebilmesi için;
a) Sözleşmelerinde, Kamu İktisadi Teşebbüslerinden veya tekel durumundaki üreticilerden malzeme temini veya hizmet alımı öngörülmüş olması koşulu varsa, bu kuruluşların
teslimatlarında veya hizmetlerindeki gecikmeler,
b) Yüklenici işyerindeki yasal grevler ve sözleşme konusu mal veya hizmetin teslimini
güçleştiren yüklenici işyerleri dışındaki lokavtlar,
c) Sözleşmesinde, yurt dışından getirilmesi öngörülen malzemelerin ithalatı sırasında
yurt dışı kaynaklı gecikmeler nedeniyle yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen gecikmeler,
ç) Yüklenicinin hatasının ve kontrolünün dışında meydana gelen ve idarece makul görülecek diğer haller,
sebeplerinden birinin bulunması gerekir.
(4) Birinci fıkraya göre süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebebin sözleşme taraflarının denetim ve hatası dışında ortaya çıkması ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya
tamamen engellemesi şartlarının birlikte oluşması gerekir. Süre uzatılması verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare tarafından birinci fıkrada sayılan hallerin
mücbir sebep olarak kabul edilmesi için yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş
olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin idareye mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak bildirimde
bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
(5) Üçüncü fıkrada sayılan hallerin süre uzatımı nedeni olabilmesi için belgelendirilmesi
zorunludur.
Kesin teminatın ve ek kesin teminatların geri verilmesi
MADDE 44 – (1) Kesin teminatın ve ek kesin teminatların geri verilmesi hususunda
4735 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Fiyat Farkı, İş Artışı ve Eksilişi, Sözleşmenin Devri ve Temliki veya Feshi
Fiyat farkı
MADDE 45 – (1) Fiyat farkı verilebilmesi hususunda şartnamesinde belirtilmesi koşuluyla, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası
kapsamında işlem yapılır.
İş artışı ve eksilişi
MADDE 46 – (1) Mal ve hizmet alımlarında öngörülmeyen durumlar nedeniyle bir iş
artışının veya eksilişinin zorunlu olması halinde, sözleşmeden önce yaklaşık maliyetin veya
sözleşmeden sonra sözleşme bedelinin % 30’una kadar, ihale yetkilisinin onayı ile ihale kapsamında iş artışına veya iş eksilişine gidilebilir.
(2) Sözleşme bedelinin % 70'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde,
yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve
yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 70'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin
tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.
(3) Birden fazla malzeme veya hizmet kaleminden oluşan sözleşmelerde bu oranın kalem veya sözleşme bedeli bazında kullanılması idarenin takdirindedir.
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(4) Onarım, tadilat, modernizasyon, revizyon, bakım ve benzeri hizmet alımı sözleşmelerinde teknik şartnamesinde belirtilmesi ve yüklenici tarafından tekliflerinde fiyatlandırılmış olması şartıyla gerçekleştirilen opsiyonel işler, işin gereği olduğu için iş artışı olarak değerlendirilmez.
(5) İş artışı halinde 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirlenen ve her takvim yılı için tebliğ ile güncellenen parasal sınır aşılamaz.
Hizmet alımları süre uzatımı
MADDE 47 – (1) İş tesliminin idareye bağlı olduğu hizmet alımlarında iş, miktar yönünden tamamlanıncaya kadar sözleşme süresi uzatılabilir.
(2) Uzatma kararları ihale yetkilisinin onayı ile yapılır.
Sözleşmenin devri ve temliki
MADDE 48 – (1) İhale yetkilisinin onayı alınmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı
veya tamamı başkasına devredilemez ve sözleşmeden doğan alacaklar temlik edilemez. Sözleşme devir işlemlerinde 4735 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.
Sözleşmenin feshi
MADDE 49 – (1) Sözleşmenin feshi hususunda 4735 sayılı Kanunda belirtilen hükümler geçerlidir.
ONUNCU BÖLÜM
Yasaklar ve Sorumluluklar
İhalelere katılmaktan yasaklama ve cezai sorumluluk
MADDE 50 – (1) İhalelere katılmaktan yasaklama ve ceza sorumluluklarına ilişkin işlemlerde 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Yüklenicilerin sorumluluğu
MADDE 51 – (1) Yükleniciler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun
olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine
uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan gizli ayıp, zarar ve ziyandan doğrudan sorumludurlar. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye veya istekliye ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri uygulanır.
Diğer özel hükümler
MADDE 52 – (1) Uygun görülen sözleşmelere işin özelliği göz önünde bulundurularak
bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda özel hükümler konulabilir.
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 54 – (1) 29/2/2004 tarihli ve 25388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İstisna Kapsamındaki Mal
ve Hizmet Alımları İçin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim
Şirketi Genel Müdürü yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek olağandışı durumlarda (deprem, salgın,
savaş, seferberlik, terör ve benzeri) ve bu durumların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim
ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla,
eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya
Senato yetkilidir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından geçerli
olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/8/2015

29460

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
30/7/2017

30139

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/2/2018 tarihli ve 30329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek olağandışı durumlarda (deprem, salgın,
savaş, seferberlik, terör ve benzeri) ve bu durumların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim
ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla,
eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya
Senato yetkilidir.”
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından geçerli
olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/2/2018

30329

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/11/2018

30585

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/4/2009 tarihli ve 27199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek olağandışı durumlarda (deprem, salgın,
savaş, seferberlik, terör ve benzeri) ve bu durumların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim
ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla,
eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya
Senato yetkilidir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından geçerli
olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/4/2009

27199

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

123456-

22/11/2009
20/4/2011
28/1/2013
12/1/2016
15/10/2016
20/9/2018

Sayısı

27414
27911
28542
29591
29858
30541 (Mükerrer)
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden:

5280
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Kırklareli İcra Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

5425

Kırklareli İcra Ceza Mahkemesinden:

5447
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Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5446

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
İPTAL İLANI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
28.06.2020 tarih ve 31169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022065 dosya no.lu
Traksiyoner AlSz akümülatör bataryaları temini ihalesi teknik şartnamede birtakım revizyonların
yapılacağı ve ilave malzeme ekleneceğinden iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası
: 2020/320503
1- İdarenin
a) Adresi
: Yayla Mahallesi Baglik Caddesi.Ihsan Soyak Sokak
No: 2 67090 MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: 3722512025 - 3722531273
c) Elektronik posta adresi
:
2- İhalenin ilanının yayımlandığı
a) Resmî Gazete tarih ve sayısı : 28.06.2020 - 31169
b) İptal tarihi ve karar no
: 14.07.2020 - 165
5426/1-1
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TAŞIT MÜBADELE İLANI
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından:
4645 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan 2008/14176 sayılı Emniyet Genel
Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve
İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve
model (66) adet HEK taşıt ile (146) kalem (2.167) adet yedek parçanın mübadelesi yapılacaktır.
1 - İdarenin;
a) Adı

: Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı

b) Adresi

: Yıldız Mah. Yakup Şevki Paşa Caddesi Altıeylül/
BALIKESİR

c) Telefon ve faks numarası : T: 0 266 221 24 00, F: 0 266 221 48 82
ç) Elektronik posta adresi

: fcakir4@jandarma.gov.tr

2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı:
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam (66) adet muhtelif marka ve modelde HEK taşıtlar
ve muhtelif marka araçlara ait (146) kalem (2.167) adet yedek parça ve lastik. Bu taşıtların (66)’sı
de HEK durumunda olup, bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır. Yedek
parça ve lastikler ise kullanılmamış olup J.Gn.K.lığı envanterinde artık yer almayan araçlara aittir.
Mübadeleye esas taşıt ve yedek parça bilgileri www.jandarma.gov.tr. adresinde bulunan ilan
sayfasında yayınlanacaktır.
3 - İdare Tarafından Alınacak Mübadele Konusu Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve
Özellikleri:
(2) adet Ford Transit Minibüs Deluxe 2.0L EcoBlue TDCİ 170 Ps Euro6 Uzun (410L)
14+1 Dizel Manuel Buz Beyazı ve (4) adet Dacia Duster Comfort 1.5 Blue Dci 95 Bg 4x2
Manuel Dizel Opak marka ve model araç ile (1) pey dış lastik. Taşıtlar ve lastikler 2020 model ve
kullanılmamış olacaktır.
4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Edileceği Yer ve Tarih:
Mübadelede teklif edilen araçlar Yıldız Mah. Yakup Şevki Paşa Caddesi
Altıeylül/BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı 810 Nu.lı Birlik Mal
Saymanlığına teslim edilecektir. Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici,
alınacak malı (60) (Altmış) gün içinde idareye teslim etmek zorundadır.
5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malları Teslim Alma Yeri ve Tarihi:
Mübadele karşılığı verilecek (66) adet taşıt Camicedit Mahallesi Kurtuluş Sokak Pirinçlik
Mevki Kepsut/BALIKESİR adresinden, (146) kalem (2.167) adet yedek parça Yıldız Mah. Yakup
Şevki Paşa Caddesi Altıeylül/BALIKESİR adresinden teslim alınacaktır. Mübadelesi yapılan
taşıtlar ile yedek parçalar mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (30)
(otuz) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.
Araçların üzerinde bulunan Jandarma yazısı ve işaretleri yüklenici tarafından silinecek/sökülecek
ve müteakiben araçların alınmasına izin verilecektir.
6 - Mübadelenin;
a) Yapılacağı Yer: Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Salonu,
Karesi Mah. Dokumacılar Sk. No: 7 Karesi/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati: 28.07.2020 günü saat: 14.00
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7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel;
1.184.607,50 TL (BirmilyonyüzseksekdörtbinaltıyüzyediTLelliKR)
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli:
1.186.356,00 TL (BirmilyonyüzseksenaltıbinüçyüzellialtıTL)
9 - Mübadeleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle 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 35.538,23 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;
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 Mücadele 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.
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11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Balıkesir İl Jandarma
Komutanlığı Yıldız Mah. Yakup Şevki Paşa Caddesi Altıeylül/BALIKESİR adresinde bulunan
İhale Komisyonunda görülebilir ve Balıkesir İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne elden veya
İBAN hesabına (TC ZİRAAT BANKASI TR98 0001 0000 4500 0010 0052 03) ödenecek
100,00-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı idarenin yukarıdaki adresinde bulunan İhale
Komisyonundan temin edilebilir. (Açıklamalar bölümüne firma ise Vergi Kimlik No’su, şahıs ise
TC Kimlik No’su ile birlikte Mübadele Doküman Bedeli yazılması rica olunur Örneğin;
“12345678 VKN’li firmanın Mübadele Doküman Bedeli” yada “12345678900 TC’li şahsın
Mübadele Doküman Bedeli” şeklinde). Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele
dokümanını satın almaları zorunludur.
12 - Teklifler, 28.07.2020 günü saat 13.00’e kadar Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı
Yıldız Mah. Yakup Şevki Paşa Caddesi Altıeylül/BALIKESİR adresine (İhale Komisyonuna),
28.07.2020 günü saat 13:00-14:00 arasında Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
İhale Salonu, Karesi Mah. Dokumacılar Sk. No:7 Karesi/BALIKESİR adresinde yerini alacak
olan İhale Komisyonuna verilecektir.
13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle
gerçekleştirilir.
Pey Miktarı aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.
1 Pey; (2) adet 2020 yılı üretimi 215/65R 15 C DÖRT MEVSİM araç lastiği, (2) adet
2020 yılı üretimi 215/65R 16 C DÖRT MEVSİM araç lastiği (2) adet 2020 yılı üretimi 195/65R
15 DÖRT MEVSİM araç lastiği içerecek şekilde (toplam 6 lastik) bir gruptan oluşmaktadır.
Artırımlar bu pey üzerinden yapılacaktır. 1 pay miktarı ortalama olarak 3.600,00 TL’ye tekabül
etmekle birlikte, (49) Pey miktarına ulaşıldığı takdirde, pey 1 araca dönüştürülecek, artırıma 1
peyden devam edilecektir.
Pey içerisinde bulunan lastikler PETLAS, LASSA, BRİDGESTONE, GOODYEAR,
PİRELLİ, HANKOOK, MİCHELİN, CONTİNENTAL markalarından birisi olacak ve bu
ürünlerin alt ürünlerine ait markalar kabul edilmeyecektir.
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 - Mübadelesi yapılacak olan taşıtlar ve yedek parçalar ilan tarihinden itibaren
mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Camicedit
Mahallesi Kurtuluş Sokak Pirinçlik Mevki Kepsut/BALIKESİR adresinde bulunan Kepsut
Jandarma Cezaevi Bölük Komutanlığı bahçesinde görülebilir. Araçları görmek için öncesinde
bilgi verilmelidir. Bilgi için 0266 221 24 00 dahili 8160-8162
17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5438/1-1
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
İhaleye Konu İş’in;
Adı
: İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi IV. Etap
27003 Ada 3 Parsel, 27021 Ada 1 Parsel ve 27022 Ada
1 Parselde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım
İşi
Niteliği
: İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun
İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi IV. Etap
27003 Ada 3 Parsel, 27021 Ada 1 Parsel ve 27022 Ada
1 Parsel numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde Kat
Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı işi
İhale Yöntemi
: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin
“a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”
İşin Süresi
: 900 gün (30 ay)
Yeri ve Miktarı
İl

İlçe

Mahalle

Ada No Parsel No

İzmir Karşıyaka Örnekköy 27003
İzmir Karşıyaka Örnekköy 27021
İzmir Karşıyaka Örnekköy 27022
Tahmin Edilen Bedel

Geçici Teminat
Miktarı
İhale Dosyası Satış
Bedeli

3
1
1

Arsa Alanı
(m2)
1.662,78
1.768,23
1.785,08

Proje İnşaat Alanı
(m2)
19.054
17.328
14.894

: 167.528.903,84 TL (KDV dahil)
(yüzaltmışyedimilyonbeşyüzyirmisekizbindokuzyüz
üçliraseksendörtkuruş)
: 5.025.867,12 TL.
(beşmilyonyirmibeşbinsekizyüzaltmışyediliraonikikuruş)

: 500,00- TL
(Beşyüzlira)
İhale Dosyasının Görüleceği ve
Temin Edileceği Adres / Yer : İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ İZMİR
İhale Dosyasının Görüleceği ve
Temin Edileceği Saat
: Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde
09.00 - 11.30 / 14.00 -16.30 saatleri arası
İhale için son evrak verme
tarihi ve saati
: Tarih : 20.08.2020
Saat : 12:00
İhale için evrak teslim adresi : İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ İZMİR
İhale tarihi
(dış zarfların açılması) ve saati : Tarih : 20.08.2020
Saat : 14:00
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İhale salonu (dış zarfların
açılacağı yer) adresi

Mali Tekliflerin Açılma
(iç zarfların açılması)
Tarih ve saati
İhale Komisyonu
Toplantı Yeri
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: İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309
Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR

: Tarih : 27.08.2020
Saat : 14:00

: İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309
Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;
1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve
hazırlayacakları tekliflerini,
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ İZMİR
adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak
gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif
verebilecektir.
3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına
vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.
5. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.
İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:
1. DIŞ ZARF
1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,
1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar
odası veya ilgili meslek odası belgesi,
1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı
Beyannamesi,
1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge,
1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,
1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat
mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı
makbuzu,
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1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya
ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,
1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya
ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,
1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil
Veya Davranışlar Ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki
örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,
1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler
a) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve eşdeğer
belgeleri.
b) İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini
sunması yeterlidir;
1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu
2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar
1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler
Muhammen bedelin % 50'sinden az olmamak üzere,
İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun,
Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun,
İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.
1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan; (A) ALTYAPI İŞLERİ V.GRUP
KARAYOLU İŞLERİ (altyapı+üstyapı) işleri veya (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ III. GRUP:
BİNA İŞLERİ ne ait iş deneyim belgeleri işler benzer İş olarak kabul edilecektir.
1.16- İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari
Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.
1.17- İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak
düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.
2. İÇ ZARF
2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu
konacaktır.
İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın
değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte
olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması
mecburidir.
İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir
başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale
üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
5348/1-1
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1.
fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri
kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 9 (Dokuz) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası,
2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
1) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Saltık Köyü, 3073,53- hektar alana sahip, L23-b2,
L24-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 384 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı
Saha.
1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa

(Y)

257860

757120

757780

239000

239000

244383

244489

Yukarı

(X)

4262300

4262300

4264300

4264367

4263000

4262999

4263490

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

13. Nokta

14. Nokta

Sağa

(Y)

244489

245766

246083

244000

239000

239251

761400

Yukarı

(X)

4263998

4263725

4263041

4262000

4262000

4260996

4260950

15. Nokta

16. Nokta

17. Nokta

18. Nokta

19. Nokta

20. Nokta

21. Nokta

Sağa

(Y)

761500

759480

757750

757200

756250

754300

757980

Yukarı

(X)

4260200

4261100

4258500

4259400

4258200

4257900

4261660

2) Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi,Karacalar-Hisarköy, 4800,04-hektar alana sahip,
J26-c4, K26-a2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 387 No’lu Jeotermal Kaynak Arama
Ruhsatlı Saha.
1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa

(Y)

346201

356386

358910

347980

Yukarı

(X)

4316783

4327886

4323980

4315572

3) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Yeniköy, 3922,86- hektar alana sahip, K24-d4,K23c3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 388 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.
1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

Sağa (Y)

244456

243230

244205

244000

241600

759101

758900

244467

Yukarı (X)

4271208

4269200

4267094

4267000

4267000

4267087

4271929

4272005

4) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 162,39- hektar alana sahip, L24-a2 paftasında
aşağıda koordinatları verilen 389 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.
1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

Sağa

(Y)

258711

259053

258090

258000

258000

Yukarı

(X)

4254725

4254106

4252180

4252188

4254662
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5) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Akharım Kasabası, 1116,89- hektar alana sahip,
K24-c1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 390 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı
Saha.
Sağa
Yukarı

(Y)
(X)

1. Nokta
263181
4285873

2. Nokta
264607
4285976

3. Nokta
264617
4284433

4. Nokta
267085
4284414

5. Nokta
266881
4282743

6. Nokta
262566
4281842

6) Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Davulga Kasabası, 2500- hektar alana sahip, K26b1, K26-b2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 402 No’lu Jeotermal Kaynak Arama
Ruhsatlı Saha.
Sağa
Yukarı

(Y)
(X)

1. Nokta
356000
4318000

2. Nokta
361000
4318000

3. Nokta
361000
4313000

4. Nokta
356000
4313000

7) Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Kayıhan Kasabası-Akören Köyü , 184,85- hektar
alana sahip, J24-c3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 403 No’lu Jeotermal Kaynak Arama
Ruhsatlı Saha.
Sağa
Yukarı

(Y)
(X)

1. Nokta
281000
4321843

2. Nokta
282000
4321853

3. Nokta
282000
4320000

4. Nokta
281000
4320000

8) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Sorkun Köyü ,2803,54- hektar alana sahip, L24-a1
paftasında aşağıda koordinatları verilen küçültme işleminden kalan saha.
Sağa
Yukarı

(Y)
(X)

1. Nokta
240000
4262000

2. Nokta
245800
4262000

3. Nokta
245800
4255378

4. Nokta
244400
4256000

5. Nokta
241400
4258000

6. Nokta
240000
4260000

9) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Baştepe Köyü ,909,18- hektar alana sahip, L24-a2
paftasında aşağıda koordinatları verilen küçültme işleminden kalan saha.
Sağa
Yukarı

(Y)
(X)

1. Nokta
249500
4262000

2. Nokta
252869
4262000

3. Nokta
253627
4260623

4. Nokta
253000
4260622

5. Nokta
253000
4257000

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ
S.N

İlçe

Köyü / Kasabası

Alan
Muhammen Bedel (₺) Geçici Teminat (₺) İhale Tarihi İhale Saati
(Hektar)

1

SANDIKLI SALTIK

3073,43

105.420,00

3.162,60

29.07.2020

11:00

2

EMİRDAĞ KARACALAR-HİSARKÖY 4800,04

164.650,00

4.939,50

29.07.2020

11:00

3

SANDIKLI YENİKÖY

3922,86

134.560,00

4.036,80

29.07.2020

11:00

4

SANDIKLI --

162,39

51.330,00

1.539,90

29.07.2020

11:00

5

SANDIKLI AKHARIM

1116,89

51.330,00

1.539,90

29.07.2020

11:00

6

EMİRDAĞ DAVULGA

2500

85.750,00

2.572,50

29.07.2020

11:00

7

İHSANİYE KAYIHAN-AKÖREN

184,85

51.330,00

1.539,90

29.07.2020

11:00

8

SANDIKLI SORKUN

2803,54

96.200,00

2.886,00

29.07.2020

11:00

9

SANDIKLI BAŞTEPE

909,18

51.330,00

1.539,90

29.07.2020

11:00
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İhale Şartname ve Eklerinin Alınacağı Yer ve Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek
olan istekliler, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol
Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 adresinde bulunan Afyonkarahisar İl Özel
İdaresi Encümen Müdürlüğünde görebilirler.
İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Verilerileceyi Yer :Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı
Yolu Küme Evler No: 1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü (İhale İl
Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)
Yapılacağı Tarih/Saat: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
Usulü:2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.
Son Teklif Verme Tarih/Saati: 29/07/2020 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.
İhaleye Katılma Belgeleri:
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
Gerçek kişi istekliler;
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi.
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.
4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel Kişi İstekliler;
1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar
ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal
kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil
gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair
taahhütname.
2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.
3) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve
imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.
* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici
teminat.
(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına
yatırılacak)
* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.
* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.
* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.
* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli
üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.
* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını
veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim
etmeleri gerekmektedir.
* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.
* İlan olunur.
5448/1-1
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MONOBLOK TEKERLEK SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
E43000 Tipi Elektrikli Lokomotifler İçin Ø1220 mm’lik 300 Adet, TVS Yolcu Vagonları
İçin İse Ø920 mm’lik 1000 Adet Olmak Üzere Toplam 1300 Adet Monoblok Tekerlek Satın
Alınacaktır.
İhale Kayıt No
: 2020/367341
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr
2 - İhale konusu malın
adı ve miktarı
: 1300 Adet Monoblok Tekerlek Alımı
(Ø1220 mm’lik 300 adet, Ø920 mm’lik 1000 adet)
3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok
Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom
Caddesi No: 3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına
20/08/2020 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı
1046 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/
adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle
temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
5419/1-1

—— • ——
ORTAKLAR-DENİZLİ HAT KESİMİ SİNYALİZASYON SİSTEMİNDE İHTİYAÇ
DUYULAN 17 KALEM SİNYAL MALZEMESİNİN TEMİNİ VE MONTAJI
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2020/362308
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi
Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak /
İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931-0232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi
: 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
d) İnternet Adresi
: http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler
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2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmiştir.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 27.07.2020 tarihi Pazartesi günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle
temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
5319/1-1

—— • ——
DÜZELTME İLANI
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
16 Temmuz 2020 tarihli ve 31187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yap-İşlet-Devret
Modeli İle Kiralama İhalesi Yapılacaktır” başlıklı ilanımız “Yap-İşlet Modeli İle Kiralama İhalesi
Yapılacaktır” şeklinde düzeltilmiştir.
İlan olunur.
5462/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği”nin Profesör Kadrosuna Atanma koşullarını düzenleyen 12.,13.,14. ve 15. maddeleri
hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İktisadi,
İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi
alınacaktır.
Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik
belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış
bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyayı,
bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri
gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer
tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.
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Sayfa : 63

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
AKADEMİK UNVANI: Profesör
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR: Görsel algı ve dikkat konusunda akademik yayınlar yapmış, nöro
görüntüleme ve biyomedikal mühendisliğine katkıda bulunmuş olmak. Alanındaki uluslararası
konferanslara konuşmacı ve düzenleyici olarak katılmış olmak. Hem ulusal hem de uluslararası
dergiler ve hibe teklifleri için denetçi olarak çalışmış olmak.
BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara
5366/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
23.08.2019 tarihli ve 196927 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile, üç yıl süre ile herhangi
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının
tutulması talimatlandırılan, Diyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Bünyamin
ERİM (Yardımcı Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 102718) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 17.06.2020 tarihli ve
E.2019/1817-K.2020/869 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden,
28.08.2019 tarihli ve 30872 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bünyamin ERİM hakkında tesis edilmiş
olan idarî işlem 02.07.2020 tarihli ve 136036 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
5337/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Uşak İli, Merkez İlçesi, 10 pafta, 982 ada, 499 parsel üzerindeki 1454449 YİBF nolu
inşaatın denetimini üstlenen Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Uşak, Ticaret
Sicil No: 7313, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 906) tarafından Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 10.02.2020 tarihli ve E.2019/1547-K.2020/331
sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.12.2018 tarihli ve 30629
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan
idarî işlem 01.07.2020 tarihli ve 133334 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
5363/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
08.01.2019 tarihli ve 5746 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yapı denetim izin belgesi
iptal edilen, Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Uşak, Ticaret Sicil No: 7313,
Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 906) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada,
Ankara 1. İdare Mahkemesinin 10.02.2020 tarihli ve E.2019/840-K.2020/332 sayılı kararı ile
“dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.01.2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmî
Gazete ilanı ile Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem
26.06.2020 tarihli ve 122175 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
5364/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/2/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/3/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/4/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/5/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/6/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/7/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/8/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/9/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/10/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/11/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/12/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/13/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/14/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/15/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/16/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/17/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/18/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/19/1-1
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Sayfa : 83

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/20/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/21/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/22/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/23/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/24/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/25/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/26/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/27/1-1
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Sayfa : 91

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5427/28/1-1
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5442/1-1
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Sayfa : 93

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri
alınacaktır.
Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri
İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini,
kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri
belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları, Profesörlük 6 takım,
Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde ve bir adet elektronik kopya
(CD) hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne ilan tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin
onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla
ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1 - Başvuru Dilekçesi
2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3 - Transkript, Diploma ve var ise Denklik Belgesinin fotokopisi (Aslı veya noter onaylı
suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)
4 - Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı
5 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6 - Fotoğraf (2 adet).
7 - Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları
ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da
çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)
8 - Askerlik Belgesi
9 - İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar
AÇIKLAMALAR:
• İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca
“Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul
edilir.
• İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No: 290 Döşemealtı/
ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
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• Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
• Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat
mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
• Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları
tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
• İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
• Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
• İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr
adresinden ulaşılabilir.
Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları

Fakülte/
Bölüm/ Program

Unvan

Özel Koşullar

Kadro

Yüksekokul

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans
Sağlık

mezunu olup alanında doktora derecesine
Fizyoterapi ve
Profesör

Bilimleri

1

Rehabilitasyon
Fakültesi

sahip olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup
tıpta Uzmanlık alanını Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı alanında almış
olmak.

Sağlık
Bilimleri

Hemşirelik

Profesör

1

Hemşirelik lisans mezunu olup alanında
doktora derecesine sahip olmak.

Fakültesi
Doçentliğini Erişkin Psikiyatri alanında almış

İktisadi, İdari

olmak.

ve Sosyal

Psikoloji

Bilimler

(İngilizce)

Profesör

1

Klinik alanda pratik tecrübe sahibi olmak
Profesör kadrosu için gerekli şartları

Fakültesi

sağlamak
Siyaset Bilimi alanında Doçent unvanına
sahip olmak

İktisadi, İdari

İyi derecede İngilizce bilmek ve İngilizce ders

Siyaset Bilimi ve

ve Sosyal

Uluslararası

Bilimler

İlişkiler Bölümü

Fakültesi

(İngilizce)

Doçent

1

vermiş olmak
Çalışmalarında nicel yöntemleri kullanıyor
olmak ve bu alanda ders verme deneyimine
sahip olmak
Doçent kadrosu için gerekli şartları sağlamak
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Lisans, Yüksek lisans ve doktora derecelerini
Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği alanında almış

Bilgisayar
Mühendisliği

Profesör

1

(İngilizce)

olmak.
Bilgisayar Bilimleri alanında araştırmalar
yapıyor olmak.
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Lisans Programından mezun olmak

Turizm
Fakültesi

Turizm ve Otel
İşletmeciliği
(İngilizce)

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini turizm
Dr. Öğr.
Üyesi

1

alanında tamamlamış olmak.
Destinasyon Yönetimi, Turist Rehberliği,
Sosyal Psikoloji alanlarında çalışmaları
olmak.
İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini
turizm işletmeciliği alanında tamamlamış

Turizm
Fakültesi

Turizm ve Otel
İşletmeciliği
(İngilizce)

Dr. Öğr.
Üyesi

olmak.
1

Destinasyon Pazarlaması, Turist
Motivasyonu, Akış Deneyimi alanlarında
çalışmaları olmak.
İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini
turizm alanında tamamlamış olmak.

Turizm
Fakültesi

Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
(İngilizce)

Dr. Öğr.
Üyesi

Otel İşletmelerinde Veri Madenciliği, Makine
1

Öğrenmesi, Kayıp Müşteri Tahminlemesi ve
Turist Motivasyonu alanlarında çalışmaları
olmak.
İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Kamu Hukuku
Bölümü / Ceza ve
Hukuk

Ceza Muhakemesi

Dr. Öğr.

Fakültesi

Hukuku Anabilim

Üyesi

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
1

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında
doktora yapmış olmak.

Dalı
(%30 İngilizce)
Kamu Hukuku
Hukuk
Fakültesi

Bölümü /Anayasa
Hukuku Anabilim
Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
1

Anayasa Hukuku alanında doktora yapmış
olmak.

(%30 İngilizce)

5379/1-1
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 4/D maddesine istinaden 4857 sayılı iş Kanunu esasları kapsamı ile "Kamu Kurum
ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"
hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen
şekilde "Sürekli işçi" alınacaktır.
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Çalıştırılacağı
Hizmet Türü

Temizlik
Hizmetleri

Güvenlik ve
Koruma Hizmetleri

Bakım Onarım ve
Teknik Destek
Hizmetleri
(Marangozluk
İşleri )

Kadro
Sayısı

5

2

2

Öğrenim
Durumu

En az ilköğretim
en çok
ortaöğretim
(Lise ve dengi)
mezunu olmak

En az
ortaöğretim
(Lise ve dengi)
mezunu olmak

En az
ortaöğretim
(Lise ve dengi)
mezunu olmak

Yaş Sınırı

Özel Koşullar

Yöntem

18-35

1. Temizlik Hizmetlerinin yürütülmesine engel
olacak bir sağlık sorunu olmamak, (kazanan
adaylardan Sağlık Kurulu (Heyet ) Raporu
istenecektir.)
2. Üniversitemiz iç ve dış mekanlarında ve
Üniversitemize bağlı merkez ve ilçe birimlerinde
çalışmayı kabul etmek
3. İlgili hizmet türünde en az 1 yıl çalışmış
olmak (SGK Hizmet Dökümü ile
belgelendirilecektir.)

Noter
Kurası +
Sözlü
Mülakat

18-35

1. En az bir ortaöğretim (lise ve dengi okul
mezunu olup, 5188 sayılı Kanun gereği Özel
Güvenlik Görevlisi kimlik kartına (silahlı/silahsız)
sahip olmak,
2. Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının son
başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresinin en az
6 (altı) ay olması,
3. Üniversitemiz iç ve dış mekanları ile
Üniversitemize bağlı merkez ve ilçe birimlerinde
çalışmayı kabul etmek
4. Vardiyalı çalışmayı kabul etmek
5. Koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmesine
engel durumu olmamak (kazanan adaylardan
tam teşekküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu
istenecektir).

Noter
Kurası +
Sözlü
Mülakat

18-35

1. Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi
alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan
Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak,
2. Bakım ve onarım hizmetlerini yürütmesine
engel durumu olmamak, (kazanan adaylardan
Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu istenecektir)
3. İlgili hizmet türünde en az 1 yıl çalışmış
olmak.( SGK Hizmet Dökümü ile
belgelendirilecektir.)
4. Üniversitemiz iç ve dış mekanları ile
Üniversitemize bağlı merkez ve ilçe birimlerinde
çalışmayı kabul etmek

Noter
Kurası +
Sözlü
Mülakat
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1. Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik ve
Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından
mezun olmak,
2. Bakım ve onarım hizmetlerini yürütmesine
Bakım Onarım ve
Teknik Destek
Hizmetleri
(Elektrik İşleri)

En az
1

ortaöğretim
(Lise ve dengi)
mezunu olmak

engel durumu olmamak (kazanan adaylardan
18-35

Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu istenecektir.)
3. İlgili hizmet türünde en az 1 yıl çalışmış
olmak.( SGK Hizmet Dökümü ile

Noter
Kurası +
Sözlü
Mülakat

belgelendirilecektir.)
4. Üniversitemiz iç ve dış mekanları ile
Üniversitemize bağlı merkez ve ilçe birimlerinde
çalışmayı kabul etmek

A - GENEL ŞARTLAR:
1. 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya
İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı
olmak,
2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf
olmak),
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum
olmamak.
b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya
uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
d) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı
yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
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6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilmemek.
7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.
8. Her aday, İŞKUR' da yayınlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna
başvuru yapabilecektir.
9. İŞKUR' da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle, başvuru
yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak,
10. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular http://bilecik.edu.tr internet adresinden
ilan edilecektir.
11. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
B - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 20/07/2020 24/07/2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
3. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru
yapabilecektir.
4. İlan edilen kadro ve pozisyonlardaki talepler Bilecik Merkez ve İlçeleri düzeyinde
karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Bilecik il-ilçe merkezinde ikamet edenlerin başvuruları
dikkate alınacaktır.
C - BAŞVURAN ADAYLARIN BELGE TESLİMİ VE KONTROLÜ
İŞKUR’dan gelen başvuru listesindeki adayların ilan şartlarına uygunluğunun tespiti
amacıyla adaylar tarafından belge teslimi yapılacak olup belge teslim tarihi Üniversitemiz web
sayfasında (http://bilecik.edu.tr) duyurulacaktır. Yapılan belge kontrolü sonrasında İlan şartlarını
taşımadıkları anlaşılan adaylar ile belge teslimi yapmayan adaylar Noter kurasına alınmayacaktır.
D - NOTER KURA İŞLEMLERİ
1. Noter kura çekimi 10/08/2020 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Kapalı Spor
Salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından
(http://bilecik.edu.tr) adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD - 19
Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona
herhangi bir aday alınmayacaktır.
2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört)
katı oranında yedek aday belirlenecektir.
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3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe
yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
Not: Yukarıda belirtilen tarih aralığında belgelerini teslim etmeyen ya da eksik teslim
edenler kura çekimine ve sözlü mülakata alınmayacaktır.
E - SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ
1.Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel
yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin konularda sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır.
Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday
belirlenecek olup, sonuçlar http://bilecik.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
F - BELGE TESLİMİ
1. Sözlü mülakat işlemleri sonucu asil listede yer alarak atanmaya hak kazanan
adaylardan istenecek belgeler http://bilecik.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
DİKKAT: Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi
yapmayacaklardır.
G - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA
1. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak
suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
2. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı
sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece
sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
3. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş
Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 2 (iki) ay deneme süresi
olup deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin
feshedilecektir.
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
5. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine
getirmelidir.
6. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.
7. Göreve başlamaya hak kazanan asil adayların sonuçları http://bilecik.edu.tr internet
sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur.
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 2.
Maddesinin (b) bendine göre 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas
alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli
personel alınacaktır.
UNVANI

ADEDİ

BÜTÇE

HEMŞİRE
BAŞVURU KODU: 01

225

ÖZEL

ARANILAN NİTELİKLER
*Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik
bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen
sağlık memurluğu lisans programlarından mezun
olmak,
*Ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde
vardiyalı olarak çalışmaya mani hali bulunmamak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
*Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik
bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen
sağlık memurluğu lisans programlarından mezun
olmak,

HEMŞİRE
BAŞVURU KODU: 02

1

ÖZEL

*Ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde
vardiyalı olarak çalışmaya mani hali bulunmamak.
*Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 (Bir)
numaralı belgeye sahip olmak.

FİZYOTERAPİST
BAŞVURU KODU: 03

1

ÖZEL

(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
*Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Lisans Bölümü mezunu olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
*Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü mezunu olmak.

FİZYOTERAPİST
BAŞVURU KODU: 04

2

ÖZEL

*Serebral Palsi ve Pediatrik Rehabilitasyonda en az
3 yıl deneyime sahip olduğunu belgelendirmek, ve
aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.
*Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 2 (iki)
numaralı belgeye sahip olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
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*Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü mezunu olmak.
*Nörolojik rehabilitasyon konusunda yüksek lisans
FİZYOTERAPİST
BAŞVURU KODU: 05

2

ÖZEL

yapmış olmak veya bu alanda en az 1 yıl çalışmış
olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış
olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
*Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü mezunu olmak.
*Kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında yüksek

FİZYOTERAPİST
BAŞVURU KODU: 06

1

ÖZEL

lisans yapmış olmak veya bu alanda en az 1 yıl
çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi
yatırılmış olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
*Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü mezunu olmak.

FİZYOTERAPİST
BAŞVURU KODU: 07

1

ÖZEL

*Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 3 (üç)
numaralı belgeye sahip olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
*Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi,
Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,

SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 08

1

ÖZEL

önlisans programlarının birinden mezun olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
*Yükseköğretim kurumlarının İş ve Uğraşı Terapisi

SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 09

Önlisans programı mezunu olmak.
2

ÖZEL
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
*Yükseköğretim kurumlarının Radyoterapi Bölümü

SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 10

ön lisans programından mezun olmak.
3

ÖZEL
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
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*Yükseköğretim kurumlarının Elektronörofizyoloji
SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 11

Bölümü önlisans programından mezun olmak.
1

ÖZEL
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
*Yükseköğretim kurumlarının Odyometri Bölümü
önlisans programı mezunu olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 12

1

ÖZEL

*Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 4 (dört)
numaralı belgeye sahip olmak.
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
*Yükseköğretim kurumlarının Diyaliz bölümü

SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 13

önlisans programı mezunu olmak.
2

ÖZEL
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
*Yükseköğretim kurumlarının Eczane Hizmetleri
(Eczane Teknikerliği) önlisans programı mezunu

SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 14

1

ÖZEL

olmak.
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
*Yükseköğretim kurumlarının ameliyathane

SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 15

hizmetleri önlisans programı mezunu olmak.
3

ÖZEL
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
*Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji-Tıbbi

SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 16

Görüntüleme Teknikleri Bölümü Mezunu Olmak.
9

ÖZEL
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
*Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

ECZACI
BAŞVURU KODU: 17

3

ÖZEL

(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
*Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık Fakültesi

ECZACI
BAŞVURU KODU: 18

mezunu olmak.
1

ÖZEL
(Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde istihdam edilecek.)
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*Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Anestezi
veya Anestezi Teknikerliği bölümü mezunu olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 19

2

ÖZEL

*Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 5 (beş)
numaralı belgeye sahip olmak.
(Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde istihdam edilecek.)
*Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Radyoloji
veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü
mezunu olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 20

1

ÖZEL

*Alanında en az 1 (bir) yıl Radyoloji/Tıbbi
Görüntüleme Teknikeri olarak çalışmış olmak ve
aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.
(Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde istihdam edilecek.)
*Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Laborant
ve Veteriner Sağlık Bölümü Mezunu Olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 21

1

ÖZEL

(Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde (Acil ve Klinikler) istihdam
edilecek.)
*Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Laborant
ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunu Olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 22

1

ÖZEL

*En az 3 (üç) yıl mesleki deneyimi olmak ve aynı
süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.
(Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde istihdam edilecek.)
*Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Laborant

SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 23

ve Veteriner Sağlık Bölümü Mezunu Olmak.
1

ÖZEL
(Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)
*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının İlk
ve Acil Yardım Önlisans Programı Mezunu olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 24

1

DÖNER

*Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 6 (altı)
numaralı belgeye sahip olmak.
(Diş Hekimliği Fakültesi’nde İstihdam Edilecek.)
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*Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Psikoloji
Bölümü Mezunu Olmak,

PSIKOLOG
BAŞVURU KODU: 25

SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 26

1

1

ÖZEL

ÖZEL

(Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam
Edilecek.)
*Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuarı,
Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
(İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
e) Türk Ceza Kanunu’nun 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, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.
g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak
3- 2018 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları
için 2018 - KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
4- ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından
fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
5- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok
tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
6- Belirtilen tüm unvanlarda 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan
çalışma planları dâhilinde, gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.
7- 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 1. maddesi
gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.
8- Belirtilen unvanlarda istihdam edilecek kişiler ameliyathane, yoğun bakım ve diğer
birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.
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BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
1- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine
kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından (https://personeldb.
erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5) temin edecekleri 4-B İş Talep Formu
ve istenilen belgeleri şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilecektir.
2- Şahsen yapılacak başvurular; Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine
yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik belge ile yapılan
başvurular geçersiz sayılacaktır.
3- Posta yoluyla yapılan başvurular; “Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yenidoğan
Mahallesi, Turhan Baytop Sokak No: 1, 38280 Talas/KAYSERİ” adresine iletilecek olup, eksik
belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda yaşanabilecek
gecikmelerden Rektörlüğümüz sorumlu tutulamayacak olup, başvuru süresi içerisinde
Rektörlüğümüze iletilmeyen talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Başvuru için istenilen belgelerin asılları istenilmeyecek olup, adaylar atamaya hak
kazandığı takdirde evrak aslı (geri iade edilmek üzere) veya noter tasdikli örneği/barkodlu
internet çıktısı istenilecektir.
5- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden
fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.
6- İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 207 66 66 10604 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe
başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi
itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ adresinden ve
Üniversitemiz https://www.erciyes.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının
eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük
olan adaya öncelik tanınacaktır. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil
kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine
yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından,
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim Belgesi Fotokopisi
2- Lisans mezunları için 2018 KPSS (P3) ve ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93)
puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (Fotokopisi)
5- Fotoğraf (1) Adet
6- İş Talep Formu
7- (*) Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten belgeler:
1. Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifika Eğitimi aldığına dair sertifikaya sahip
olmak.
2. EBTA (Avrupa Bobath Eğitmenleri Derneği) sertifikalı Bobath Terapisti Eğitimi
aldığını belgelendirmek.
3. Manuel Lenf Drenajı-Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi (MLD/KBF) eğitimi aldığına dair
sertifikaya sahip olmak.
4. Yeni Doğan İşitme Tarama Sertifikasına sahip olmak.
5. En az 80 saatlik, Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinden veya MEB’den onaylı
“Veteriner Anestezi” sertifikasına sahip olmak.
6. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından
düzenlenen en az 40 saat süreyle “Cerrahi Hastalarda Zor Hava Yolu Yöntemi ve Postoperatif
Bakım” sertifikasına sahip olmak.
5336/1-1
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4.maddesinin (B)
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli
28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci
maddenin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri
Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 24 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.
POZİSYON

POZİSYON

KPSS PUAN

ARANILAN NİTELİKLER

ADET

TÜRÜ

NO

- Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,
Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve
Bilgisayar

Mühendisliği,

Bilgisayar

Donanımı

Ve

Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik
Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri
ve Sistem Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun
olmak.
- Belgelendirmek kaydıyla İşletim sistemleri ve firewall,
antivirüs, antispam, filtreleme ürünleri hakkında bilgi ve
1

Mühendis (Bilgisayar)

KPSS/P3

1
deneyim sahibi olmak.
- Belgelendirmek kaydıyla Sunucu sistemleri ve bunlara ait
bileşenleri izleme ve bu işlevi gerçekleştiren yazılımlar
konusunda bilgi sahibi olmak.
- Belgelendirmek kaydıyla Aktif Dizin, DNS, DHCP, File
Server konularında kurulum, yapılandırma ve sorun çözme
bilgisine sahip olmak.
- Belgelendirmek kaydıyla Yerel Alan Ağ(LAN), Geniş
Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal
Özel Ağ (VPN) gibi ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi
olmak.
- İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
-Belgelendirmek

2

Mühendis (İnşaat)

kaydıyla;

lisans

mezuniyeti

sonrası

Şantiyelerde, İnşaat Kontrolörü olarak, en az 5 (beş) yıl
KPSS/P3

çalışmış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında, Yaklaşık
Maliyet, Yapı Denetim, Şartname ve Hakediş hazırlanması
konularında en az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olmak.

1
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- Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri
ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi,
Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar
3

Tekniker (Bilgisayar)

KPSS/P93

Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik
Bilgi Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun

2

olmak.
- Mezuniyet sonrası bilgisayar bakım onarımı konusunda en
az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
4

Diğer Sağlık Personeli
(Tıbbi Sekreter)

KPSS/P93

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından

20

mezun olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3- Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.(17.07.1985 ve üstü doğumlu
olmak)
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
6- İnşaat Mühendisi kadrosuna başvuru yapacak adayların Sahada çalışma ve seyahat
engeli olmamalıdır.
7- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması.
8- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak
pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini
tamamlaması gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin sistem üzerinden nasıl yapılacağını gösterir
yardım dosyası yine aynı site üzerinden erişime açılmıştır.
Adayların doğum tarihi bilgisi MERNİS sisteminden alınacak olup başvuru tarihi itibari
ile 35 yaşın üzerinde olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
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Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile
alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması
durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup
tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda
çalıştıklarını gösterir belgenin (Kaşe ve Islak imza ile onaylanmış hizmet belgesi) taranarak
sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda
çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.
Sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyon için
istenen sertifikalar taranarak sisteme yüklenecektir.
Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından
başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde
başvurusu red edilecektir. Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp
onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi”
ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru
sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru
yapabileceklerdir.
Başvuru işlemleri 17.07.2020 - 31.08.2020 arasında yapılabilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2018 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav
uygulanmayacaktır.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile
bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü
içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir.
Açık iş sayısı beş katı kadar yedek belirlenecektir.
İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile
çağırılacaktır.
İlana ilişkin duyurular www.gazi.edu.tr adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir
şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM:
İlan ile alakalı sorular için: Neslihan ŞAHİN - neslihan.yondem@gazi.edu.tr
Başvuru sistemi ile ilgili teknik destek için: Özgür İNAN - ozgur.inan@gazi.edu.tr
5437/1-1
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu'nun 23. 24. ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve
Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi
alınacaktır.
İstekliler başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Yazı İşlerine - Fakülte Dekanlığına
yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda
FAKÜLTE
Hukuk Fakültesi

Bölüm/Anabilim Dalı
Özel Hukuk - Ticaret
Hukuku

Unvanı

Sayı

Profesör

1

Açıklamalar
Doktorasını Ticaret Hukuku alanında yapmış olmak.
(Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak
Hukuku alanında çalışmaları olmak)
Doktorasını Uluslararası Hukuk alanında yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Uluslararası Hukuk

Profesör

1

(İnsan hakları ve Avrupa Birliği Hukuku alanlarında
çalışmaları olmak)

Kamu Hukuku Bölümü
Hukuk Fakültesi

Hukuk Felsefesi ve

Dr. Öğretim

Sosyolojisi Ana Bilim

Üyesi

Doktorasını Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve
1

Sosyolojisi alanında yapmış olmak. Hukuk Felsefesi ve
Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Dalı
Kamu Hukuku
Hukuk Fakültesi

Bölümü- Ceza ve
Ceza Muhakemesi

Doçent

1

Doçent

1

Doçent

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında Doçent
Unvanını almış olmak.

Hukuku
Hukuk Fakültesi

Fikri Mülkiyet Hukuku

Doçent Unvanını Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında Almış
Olmak.

Eğitim BilimleriEğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim alanında
Doçent unvanı almış olmak

Dalı
Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Dr. Öğretim

1

Özel Eğitim Anabilim Dalı doktoralı olmak

Doçent

1

Dilbilimi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak

Doçent

1

Üyesi

Yabancı Diller EğitimiEğitim Fakültesi

İngiliz Dili Eğitimi
Anabilim Dalı

İslami İlimler Fakültesi
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi

Temel İslam Bilimleri
Tasavvuf
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği

Profesör
Dr. Öğretim
Üyesi

1
1

Temel İslam Bilimleri alanında Doçent unvanını almış
olmak
Doktorası ve Doçentliği Üretim Yönetimi alanında
olmak.
Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış
olmak.

Sayfa : 110
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Bilimleri Fakültesi

17 Temmuz 2020 – Sayı : 31188

RESMÎ GAZETE
Endüstri Mühendisliği

Mühendislik ve Doğa

Bilgisayar

Bilimleri Fakültesi

Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim
Üyesi
Profesör

1

Profesör

1

Mühendislik ve Doğa

Bilgisayar

Bilimleri Fakültesi

Mühendisliği Bölümü

Mühendislik ve Doğa

Bilgisayar

Dr. Öğretim

Bilimleri Fakültesi

Mühendisliği Bölümü

Üyesi

Mühendislik ve Doğa

Yazılım Mühendisliği

Dr. Öğretim

Bilimleri Fakültesi

Bölümü

Üyesi

Mühendislik ve Doğa

Yazılım Mühendisliği

Dr. Öğretim

Bilimleri Fakültesi

Bölümü

Üyesi

Mühendislik ve Doğa

Elektrik/Elektronik

Dr. Öğretim

Bilimleri Fakültesi

Mühendisliği Bölümü

Üyesi

Mühendislik ve Doğa

Elektrik/Elektronik

Dr. Öğretim

Bilimleri Fakültesi

Mühendisliği Bölümü

Üyesi

Mühendislik ve Doğa

Elektrik/Elektronik

Dr. Öğretim

Bilimleri Fakültesi

Mühendisliği Bölümü

Üyesi

Mühendislik ve Doğa

Elektrik/Elektronik

Dr. Öğretim

Bilimleri Fakültesi

Mühendisliği Bölümü

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1

Üyesi
Dr. Öğretim
Üyesi
Doçent
Dr. Öğretim
Üyesi

2
1
2
1
1
1
1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış,
Yöneylem Araştırması alanında çalışmaları olmak
Bilgisayar, Yazılım, Mühendisliği Doktora mezunu olmak.
Bilgisayar Yazılımı alanında çalışmaları olmak
Bilgisayar, Yazılım, Mühendisliği Doktora mezunu olmak.
Bilgisayar Donanımı alanında çalışmaları olmak
Bilgisayar, Yazılım, Mühendisliği Doktora mezunu olmak.
Bilgisayar Donanımı alanında çalışmaları olmak
Bilgisayar, Yazılım, Mühendisliği Doktora mezunu olmak.
Bilgisayar Yazılımı alanında çalışmaları olmak
Bilgisayar, Yazılım, Mühendisliği Doktora mezunu olmak.
Bilgisayar Donanımı alanında çalışmaları olmak
Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak.
İşaret İşleme alanında çalışmaları olmak
Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak.
Elektronik alanında çalışmaları olmak
Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak.
Kontrol alanında çalışmaları olmak
Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak.
Haberleşme alanında çalışmaları olmak

1

Doktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak.

1

Doktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak.

1

Doktorasını Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
alanında yapmış olmak
Doktorasını biyokimya alanında Doçentliğini Kimya

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

alanında almış olmak. Beslenmede gıda kompozisyonu
veri üretimi ve veritabanı ve vitaminlerin biyoerişilebilirliği
alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik Alanında almış olmak
Beslenme ve Diyetetik

Doçent

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Dr. Öğretim

Yüksek Okulu

Öğretmenliği Bölümü

Üyesi

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Yüksek Okulu

Öğretmenliği Bölümü

Fakültesi

İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi

1

ve Anne ve çocuk beslenmesi ve yetişkin hastalıkları
beslenmesinde uzmanlığı olmak

1

Profesör

1

İktisat

Profesör

1

Psikoloji

Doçent

1

Sosyoloji

Profesör

1

Beden Eğitimi / Spor Bilimi Alanı Doktoralı olmak.
Beden Eğitimi / Spor Bilimi veya Beden Eğitimi
Öğretmenliği Alanı Doktoralı olmak.
Doçentliği ve Profesörlüğü İktisat alanında olmak. Makro
İktisat, Ekonomi Alanında çalışmaları olmak.
Psikiyatri mezunu olmak, Doçentliğini Psikoloji/ Psikiyatri
alanında almış olmak
Doktora ve Doçentliği Sosyoloji alanında olmak
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri
uyarınca Araştırma Görevlisi Alınacaktır.

FAKÜLTESİ

BÖLÜM

Unvan

Sayı

Aranan Şartlar

YDS

Ales

Puanı

Puanı

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve
Yabancı Diller
Eğitim Fakültesi

Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve

Eğitimi Bölümü

Araştırma

İngiliz Dili Eğitimi

Görevlisi

1

Anabilim Dalı

Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Bilim
alanlarından birinden lisans mezunu olup

80
İngilizce

70

alanında Tezli Yüksek lisans yapıyor
veya yapmış olmak.
Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve

Sosyal Bilimler ve
Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Araştırma

Bölümü Türkçe

Görevlisi

Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve
1

Temel Eğitim
Bölümü Okul Öncesi
Eğitimi

50

70

50

70

50

70

Dili Anabilim Dalında yüksek lisans

Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Fakültesi

Edebiyatı Lisans mezunu ve Yeni Türk
yapıyor veya yapmış olmak.

Araştırma
Görevlisi

Okul Öncesi Eğitimi lisans mezunu
1

olmak, alanında tezli yüksek lisans
yapıyor veya yapmış olmak.
Özel Eğitim alanındaki bir lisans

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Araştırma

Bölümü

Görevlisi

1

programından mezun olup alanında Tezli
Yüksek lisans yapıyor veya yapmış
olmak.

İşletme ve
Yönetim Bilimleri
Fakültesi

İşletme Bölümü

Araştırma

Lisansüstü Pr.

Görevlisi

İşletme ve
Yönetim Bilimleri

İşletme Bölümü

Fakültesi

Görevlisi

ABD programlarında Tezli Yüksek Lisans
veya doktora yapıyor olmak.
İşletme ABD programlarında Tezli

1

Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış
olmak

80
İngilizce
80
İngilizce

70

70

İktisadi ve İdari Bilimler lisans

İşletme ve
Yönetim Bilimleri

Araştırma

İşletme lisans mezunu olmak ve İşletme
1

İktisat Bölümü

Fakültesi

Araştırma
Görevlisi

1

bölümlerinden mezun olmak ve İktisat
ABD programlarında Tezli Yüksek Lisans

80
İngilizce

70

yapıyor veya yapmış olmak.

İşletme ve

Uluslararası Ticaret

Yönetim Bilimleri

ve Finans Bölümü

Fakültesi

(Türkçe)

İşletme ve

Uluslararası Ticaret

Yönetim Bilimleri

ve Finans Bölümü

Fakültesi

(İngilizce)

Araştırma
Görevlisi
Araştırma
Görevlisi

Uluslararası Ticaret lisans mezunu olmak
1

veya ilgili alanlarda Tezli Yüksek Lisans
yapıyor veya yapmış olmak
Uluslararası Ticaret / Uluslararası İktisat

1

alanında Tezli Yüksek Lisans veya
doktora yapıyor olmak

70
İngilizce
80
İngilizce

70

70
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İslam Ekonomisi ve
Finans Bölümü

Araştırma

(Türkçe) Lisansüstü

Görevlisi

İslam Ekonomisi / İslam İktisadı / Katılım
1

Bankacılığı alanında Tezli Yüksek Lisans
veya doktora yapıyor olmak

Program

80
İngilizce

70

İslam Ekonomisi /İslam İktisadı ve Finans
İşletme ve

İslam Ekonomisi ve

Yönetim Bilimleri

Finans Bölümü

Fakültesi

(İngilizce)

İşletme ve

İslam Ekonomisi ve

Yönetim Bilimleri

Finans Bölümü

Fakültesi

(Türkçe)

İnsan ve Toplum

Psikoloji Bölümü

Araştırma

Bilimleri Fakültesi

(Türkçe)

Görevlisi

İnsan ve Toplum

Psikoloji Bölümü

Araştırma

Bilimleri Fakültesi

(İngilizce)

Görevlisi

Araştırma
Görevlisi

Bölümü veya İlahiyat/İslami İlimler Lisans
1

mezunu olmak ve İslam İktisadı / Katılım
Bankacılığı, İktisat alanında Tezli Yüksek

80
İngilizce

70

Lisans yapıyor veya yapmış olmak

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
İslami İlimler
Fakültesi

Sosyoloji

Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Lisansüstü Program

Tarih Bölümü
Felsefe ve Din
Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi

Araştırma
Görevlisi

Araştırma
Görevlisi

1

İslam Ekonomisi / İslam İktisadı ve
Finans Bölümü Lisans mezunu olmak

70
İngilizce

70

Psikoloji Lisans mezunu olmak. Alanında
1

tezli yüksek lisans veya Doktora yapıyor

70

70

veya yapmış olmak
Psikoloji Lisans mezunu olmak. Alanında
1

tezli yüksek lisans veya Doktora yapıyor
veya yapmış olmak

80
İngilizce

70

Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olup
1

Alanında tezli yüksek lisans veya Doktora

70

70

yapıyor veya yapmış olmak
Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler

Araştırma
Görevlisi

1

Lisans mezunu olmak. Alanında tezli
yüksek lisans veya doktora yapıyor veya

80
İngilizce

70

yapmış olmak
Araştırma
Görevlisi
Araştırma
Görevlisi

Fakültelerin Tarih Bölümü mezunu olmak
1

ve Tarih alanında tezli yüksek lisans veya

70

70

50

70

50

70

50

70

50

70

50

70

doktora yapıyor veya yapmış olmak
İslami İlimler, İlahiyat Fakültesi
1

Sosyolojisi, Din Eğitimi alanında Tezli
Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Temel İslam Bilimleri
İslami İlimler
Fakültesi

İslam Hukuku
Anabilim Dalı
Lisansüstü

Araştırma
Görevlisi

İslami İlimler, İlahiyat Fakültesi mezunu
1

olup İslam Hukuku alanında Tezli Yüksek
Lisans yapıyor olmak.

Program
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi

Bilgisayar

Araştırma

Mühendisliği Bölümü

Görevlisi

Yazılım Mühendisliği

Araştırma

Bölümü

Görevlisi

Endüstri

Araştırma

Mühendisliği Bölümü

Görevlisi

Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu
2

olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans
yapıyor veya yapmış olmak.
Yazılım Mühendisliği Lisans mezunu

1

olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans
yapıyor veya yapmış olmak
Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans

1

mezunu olmak. Alanında Tezli Yüksek
Lisans yapıyor veya yapmış olmak
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Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Araştırma

Fakültesi

Bölümü

Görevlisi

Sağlık Bilimleri

Sosyal Hizmet

Araştırma

Fakültesi

Bölümü

Görevlisi

Sağlık Bilimleri

Sağlık Yönetimi

Araştırma

Fakültesi

Bölümü

Görevlisi

Lisansüstü

İslam İktisadı ve

Araştırma

Eğitim Enstitüsü

Hukuku (Arapça)

Görevlisi

Sayfa : 113

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak
2

ve Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans

50

70

yapıyor veya yapmış olmak
1

Sosyal Hizmet Lisans mezunu olmak

50

70

1

Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak

50

70

Arapça 80

70

80

70

50

70

50

70

İlahiyat, İslami İlimler veya İktisat
1

bölümünden lisans mezunu olup, İslam
İktisadı ve Finansı alanında Tezli Yüksek
Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyat,

Yabancı Diller

İngilizce Hazırlık

Öğretim

Koordinatörlüğü

Birimi

Görevlisi

Amerikan, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim
4

Tercümanlık ( İngilizce), İngilizce Çeviri
Bilim alanlarından birinden lisans
mezunu olup, Alanında Tezli Yüksek
lisans yapmış olmak
Sağlık Ekonomisi alanında tezli yüksek

Sağlık Bilimleri

Sağlık Yönetimi

Öğretim

Fakültesi

Bölümü

Görevlisi

lisans yapmış olmak. Sağlık yönetimi
1

doktora programında okuyor olmak.
Medikal turizm alanında çalışmaları
olmak

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku/

Öğretim

Anayasa Hukuku

Görevlisi

Hukuk Fakültesi Mezunu olmak. Anayasa
1

Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans
yapmış olmak.

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde
yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların
son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi
: 18 Temmuz 2020
Son Başvuru Tarihi
: 07 Ağustos 2020
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 13 Ağustos 2020
Giriş Sınavı Tarihi
: 2 Eylül 2020
Yabancı Diller Koordinatörlüğü İngilizce
Hazırlık Birimi Giriş Sınavı Tarihi
: 2 - 3 Eylül 2020
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih
: 8 Eylül 2020
İstenen belgelere http://www.izu.edu.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ön değerlendirme
sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.izu.edu.tr web adresinde yayınlanacak
olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir.
Başvuru Adresi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı-Küçükçekmece /
İSTANBUL
5439/2/1-1
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan
ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı
Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor
öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. (Postadaki
gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen
başvurular dikkate alınmayacaktır.)
İlan yayımlandığı tarih itibariyle 19 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya
Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu hariç
aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım CD halinde hazırlanacaktır.)
1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/
Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer
alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
5. Özgeçmiş ve yayın listesi,
6. Yayınlar,
7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
8. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi fotokopisi (Varsa mecburi hizmeti
gösterir).
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan
Başvuru Formu ve Aday Etkinlik Puan Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım CD
halinde hazırlanacaktır.)
1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/
Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer
alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,
4. Yabancı dil belgesi,
5. Özgeçmiş ve yayın listesi,
6. Yayınlar,
7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
8. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday
Etkinlik-Puanlama Tablosu"nun doldurulması gerekmektedir.
9. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi fotokopisi (Varsa mecburi hizmeti
gösterir).
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Adet

Nitelik
Makine Mühendisliği bilim

1

Mühendislik
Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine
Mühendisliği

Doçent

1

alanında doçent unvanı almış
olmak. Kompozit malzemeler
üzerine çalışma yapmış olmak.
Biyoloji bilim alanında doçent

2

Fen Edebiyat

Moleküler Biyoloji ve

Fakültesi

Genetik

unvanı almış olmak,
Moleküler Biyoloji

Doçent

1

fermantasyon ve toksikoloji
alanlarında çalışma yapmış
olmak.

3
4

Fen Edebiyat
Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

Tarih
Temel İslam Bilimleri

Cumhuriyet
Tarihi
İslam Hukuku

Doçent
Doktor Öğretim
Üyesi

1
1

Savaş tarihi konusunda çalışma
yapmış olmak.
İslam sorumluluk hukuku
alanında çalışma yapmış olmak.
Patoloji ve Adli Tıp alanlarında
uzmanlığını yapmış olmak. Adli

5

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Doçent

1

Tıp alanında doçent unvanı almış
olmak. Adli patoloji ve adli otopsi
konularında uluslararası
çalışmalar yapmış olmak.
Kardiyoloji alanında uzmanlığını
yapmış olmak. Kardiyoloji

6

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

alanında doçent unvanı almış
olmak. Kalp yetmezliği ve kalp
nakli alanında eğitim almış olmak.
İlk ve Acil Yardım alanında

7

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doktor Öğretim
Üyesi

1

uzmanlığını yapmış olmak. En az
2 (iki) yıl alanında eğitici olarak
çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi lisans, Halk Sağlığı

8

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doktor Öğretim
Üyesi

Yüksek Lisans ve Doktora
1

mezunu olmak. Bulaşıcı
hastalıklar üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
İç Hastalıkları alanında
uzmanlığını yapmış olmak.

İç Hastalıkları
9

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

(Endokrinoloji ve

Doktor Öğretim

Metabolizma

Üyesi

1

Endokrin hastalıkları alanında
araştırmalar yapmış olmak.
Yoğunbakım sevk ve idaresi

Hastalıkları)

konusunda tecrübesi bulunmak.
Kardiyoloji alanında uzmanlığını
10

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doktor Öğretim
Üyesi

1

yapmış olmak. Erişkin konjenital
kalp hastalığı alanında eğitim
almış olmak.
Nöroloji alanında uzmanlığını
yapmış olmak. Serebrovasküler

11

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doktor Öğretim
Üyesi

hastalıklar konusunda klinik
1

çalışmalar yapmak, deney
hayvanları kullanım sertifikası
olup bu konuda deneysel
çalışmalar yapmış olmak.

Sayfa : 116

17 Temmuz 2020 – Sayı : 31188

RESMÎ GAZETE

Psikiyatri alanında uzmanlığını
12

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve

Doktor Öğretim

Hastalıkları

Üyesi

yapmış olmak. Bipolar bozukluk,
1

cinsel işlev bozuklukları ve yeme
bozuklukları ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
Göğüs Cerrahisi alanında
uzmanlığını yapmış olmak.

13

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü

Göğüs Cerrahisi

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Endobronşiyal Ultrasonografi
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Kemoterapi portu konusunda
deneyimli olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji alanında
uzmanlığını yapmış olmak.

14

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve

Doktor Öğretim

Travmatoloji

Üyesi

1

Humerus distal diafizer kırıklarla
ve trimalleoler ayak bileği
kırıklarıyla ilgili çalışma yapmış
olmak.
Patoloji alanında uzmanlığını

15

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doktor Öğretim
Üyesi

1

yapmış olmak. Adli patoloji
alanında çalışmalar yapmış
olmak.

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/
programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim
Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre araştırma görevlisi
alınacaktır.
Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte web sayfalarında bulunan adreslerine
şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler aşağıya
çıkarılmış olup, sınav sonuçları www.klu.edu.tr adresinden yayınlanacaktır. (Postadaki
gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen
başvurular dikkate alınmayacaktır.)
* Adayların ilanımızda yayınlanan kadrolardan sadece birine başvuru hakkı
bulunmaktadır. Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
İSTENEN EVRAKLAR
1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/
Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer
alan Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.),
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans ve (varsa) yüksek lisans diplomalarının fotokopileri,
4. İlan tarihi itibari ile düzenlenmiş yüksek lisans/doktora öğrenci belgesi (Yüksek
lisans/doktora yapıyor olma şartı bulunan kadrolar için),
5. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi (Ön değerlendirme ve
değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not
sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.),
6. Yüksek lisans ve/veya doktora transkript belgesi fotokopisi,
7. ALES belgesi fotokopisi,
8. Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),
9. Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın başvuru formuna yapıştırılması zorunludur.)
10. Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya.
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NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana
gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir. Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin web sayfasında
yayımlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir.
SINAV TAKVİMİ:

S.No

Başvuru Başlama ve Son Başvuru Tarihi

17/07/2020-04/08/2020

Ön değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi

10/08/2020
13/08/2020
17/08/2020

Birim

Bölüm

ABD

Unvan

Der.

Adet

ALES
Puanı

Yabancı
Dil

Nitelik

Puanı
İngiliz Dili ve Edebiyatı veya

16

Fen Edebiyat
Fakültesi

Batı Dilleri

İngiliz Dili

ve

ve

Edebiyatları

Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve
Araştırma
Görevlisi

5

1

70

50

Edebiyatı lisans mezunu
olmak. İngiliz Dili ve Edebiyatı
alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

İslam
17

İlahiyat

Felsefe ve

Felsefesi

Araştırma

Fakültesi

Din Bilimleri

(İslam

Görevlisi

İlahiyat lisans mezunu olmak.
5

1

70

50

yüksek lisans yapıyor olmak.

Felsefesi)
18

İlahiyat
Fakültesi

Temel
İslam

Tefsir

Bilimleri

Araştırma
Görevlisi

İslam Felsefesi alanında tezli

İlahiyat lisans mezunu olmak.
5

1

70

50

Tefsir alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.
İlahiyat, Arap Dili ve

19

İlahiyat
Fakültesi

Temel
İslam
Bilimleri

Edebiyatı veya Arapça
Arap Dili ve

Araştırma

Belagati

Görevlisi

5

1

70

50

Öğretmenliği lisans mezunu
olmak. Arap Dili Alanında
tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
Mimarlık lisans mezunu

20

Mimarlık
Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Araştırma
Görevlisi

5

1

70

50

olmak. Yapı Bilgisi Anabilim
Dalında tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak.

21

22

Turizm
Fakültesi

Gastronomi
ve Mutfak
Sanatları

Gastronomi ve Mutfak

Gastronomi
ve

Araştırma

Mutfak

Görevlisi

Sanatları Bölümü lisans
5

1

70

50

mezunu olmak. Bu alanda
tezli yüksek lisans yapıyor

Sanatları

olmak.

Turizm

Rekreasyon

Rekreasyon

Araştırma

Fakültesi

Yönetimi

Yönetimi

Görevlisi

Rekreasyon Yönetimi
5

1

70

50

alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
Ebelik lisans mezunu olup,

23

Sağlık
Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Araştırma
Görevlisi

5

2

70

50

Ebelik veya Hemşirelik
alanında tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak.
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
“ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” VE “ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ” ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 31. ve 33. Maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri
alınacaktır.
İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara
Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı
tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.
Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki
koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi
: 17.07.2020
Son Başvuru Tarihi
: 31.07.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 05.08.2020
Sınav Tarihi
: 06.08.2020
Sınav Sonuç Tarihi
: 07.08.2020
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
• Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)
• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
• Özgeçmiş (YÖK Formatlı)
• ALES Belgesi
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
• Adli Sicil (e-Devletten alınabilir)
• 2 adet vesikalık fotoğraf
• Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
• Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa)
(Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
• Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru
sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
• Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma
denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı)
• Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)
• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge
(onaylı)
Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe, başvuru
formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan
veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İSTANBUL Tel: 0(216) 626 10 50
Fakülte

Güzel
Sanatlar
Fakültesi

Bölüm

Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
Bölümü

İstenilen
Akademik
Personel

Sayı

Öğr. Gör.

1

Arş. Gör.

1

Özellikler
Lisans eğitimini Gıda Mühendisliğinde, Yüksek
Lisans eğitimini İşletme alanında tamamlamış
olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki yıl
çalışmış olmak.
Lisans eğitimini Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Bölümünde tamamlamış olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 10/07/2020 Tarihli ve 2020/127
Sayılı Kararı

1

YÖNETMELİKLER
–– Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

4

–– Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi
Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

5

–– Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26

–– Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

26

–– Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2020 Tarihli ve E: 2019/74, K: 2020/29 Sayılı
Kararı

28

–– Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2017/15118 Başvuru Numaralı
Kararı

38

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

49

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

51

c - Çeşitli İlânlar

62

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