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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları için açılacak yaz okulunda uygulanacak usul ve
esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddesi hükümleri ile 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açılacak ders: Ders seçim haftası sonrasında Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sınav yapılacak dersi,
b) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
c) Fakülte kurulu: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ç) Fakülte yönetim kurulu: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fakülte Yönetim
Kurulunu,
d) Fakülte: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesini,
e) Öğrenci: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerini,
f) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 104. Sayfadadır.
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g) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
h) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
ı) Yaz Okulu: Fakültenin eğitim-öğretim olanaklarını güz ve bahar yarıyılları dışında
da değerlendirerek eğitim-öğretim kapasitesini artırmayı amaçlayan; düşük AGNO’lu öğrencilere AGNO’larını yükseltme, herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere yaz döneminde
bu dersleri başarabilme imkânı tanıyan, aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl olmayan, bu
Yönetmelik esasları uyarınca yaz aylarında yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Yaz okulu uygulaması
MADDE 4 – (1) Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun onayı ile bahar yarıyılı final
(varsa bütünleme) sınavlarından sonra yaz okulu açılabilir.
(2) Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar yarıyılının
devamı niteliğindedir.
(3) Yaz okulu akademik takvimi, bu Yönetmelikte belirtilen süreler dikkate alınarak
Senato tarafından belirlenir.
(4) Yaz okulunda açılacak dersler ve uygulama koşulları, Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.
(5) Yaz okulu uygulamasına katılım öğrencinin isteğine bağlıdır.
(6) Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate
alınmaz.
(7) Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyen (pasif) öğrenciler yaz okulundan
ders alabilirler.
Kayıtlar
MADDE 5 – (1) Yaz okulu kayıtları, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır.
(2) Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, ilgili mevzuat hükümlerine göre
yaz okulu için öğretim ücretini ödemekle yükümlüdürler.
(3) Öğrenciler, yaz okulunda açılan önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları
derslerinden en çok beş derse kayıt yaptırabilirler.
(4) Uygulama eğitiminin dönem içerisinde alınmış olması ve ara sınav (vize) notunun
oluşması şartı ile yarıyıl sonu (final) veya bütünleme sınavında başarısız olunması durumunda;
a) Sosyal Hizmet Lisans ve Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama programlarının müfredatında yer alan Blok Uygulama I, Blok Uygulama II ve Blok Uygulama dersleri,
b) Çocuk Gelişimi Lisans programının müfredatında yer alan Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması I ve Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması II dersleri,
c) Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans programının müfredatında yer alan Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme I ile Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme II dersleri,
yaz okulunda alınabilir.
(5) Öğrenciler, diğer yükseköğretim programlarının yaz okulundan ders alamazlar.
(6) Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de
yaz okuluna katılamaz. Bir eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı
olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına
katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir.
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(7) Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimi ile ilgili değişiklik talepleri dikkate alınmaz.
Süre ve dersler
MADDE 6 – (1) Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dahil olmak üzere beş haftadan az
olamaz.
(2) Yaz okulunda açılacak olan önlisans, lisans veya lisans tamamlama programlarının
dersleri fakülte kurulu kararıyla belirlenir.
(3) Yaz okulunda açılacak ders/dersler için güz veya bahar yarıyılı ders planında yer
alan ders kredileri esas alınır.
(4) Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak
üzere, daha önce alıp başarısız olduğu (FF harf notu aldığı) ve/veya hiç almadığı derslerden
en fazla 5 (beş) ders seçebilirler.
Sınavlar ve başarı durumunun değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Yaz okulunda yapılacak sınavlar, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla
belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.
(2) Sınavda uygulanacak kurallar, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre Dekanlık tarafından belirlenir.
(3) Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı
notuna katkısı %100’dür.
(4) Yaz okulunda alınan dersler için öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve harf notlarının belirlenmesi, Açıköğretim Fakültesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esaslarına
göre yapılır.
(5) Yaz okulunda ders alan öğrencilerin AGNO'ları, yaz okulunda oluşan harf notları
da dikkate alınarak yeniden hesaplanır.
Eğitim ve öğretim ücreti
MADDE 8 – (1) Yaz okuluna katılacak öğrencilerden, her yıl ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktar göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulunca tespit
edilen miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır.
(2) Yaz okulunda alınacak öğretim ücreti, güz ve bahar dönemlerinde ödenen dönem
öğretim ücreti dışında olup sınav ve materyal hizmetine karşılık alınır.
(3) Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle öğretim ücreti iadesi
yapılmaz. Ancak öğrencinin seçtiği ders açılmazsa ilgili derse ait tutar iade edilir. Derslerin
hiçbiri açılmaz ise öğretim ücretinin tamamı iade edilir.
Mazeret sınavı
MADDE 9 – (1) Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara
katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaz okulunda uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gümüşhane Üniversitesinden:
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (GÜN-TTO): Gümüşhane Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitede akademik birikime dayalı olarak
üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal
destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne
dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve akademik girişimciliğin teşvik
edilmesi yönünde evrensel yaklaşımlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda
bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite ile sanayi arasında işbirliğini geliştirmek üzere gerekli bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetlerinin sunulmasını planlamak.
b) Öğretim elemanlarının, ulusal ve uluslararası proje çağrıları hakkında bilgilendirme
ve desteklerden yararlanmasını sağlamak.
c) Üniversite öğretim elemanlarının akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini sanayinin
ihtiyaçları ile eşleştirmek üzere işletme envanteri oluşturmak.
ç) Yurt içi veya yurt dışındaki teknoloji transferi ofisi (TTO) merkezleri ile ağ yapılanma
(networking) faaliyetleri içerisinde iletişime geçerek bu alandaki bilgi, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunulmasını sağlamak.
d) Ulusal ve uluslararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık oluşturma ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmaları geliştirilmesi ve etkinliklerini düzenlemek.
e) Öğretim elemanları, öğrenciler ve talep eden dış paydaşlara yönelik ulusal ve uluslararası proje hazırlama eğitimlerini vermek.
f) Talepte bulunan paydaşlara proje yazmada yardımcı olmak ve proje hazırlamak.
g) Üniversitenin bölgesel kalkınma amaçlı, yabancı ortaklı ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı ulusal ve uluslararası projelerde ortak veya iştirakçi olmasını sağlamak.
ğ) Sanayi ile Üniversite arasında kontratlı projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık sahalarının tanıtımı ile ilgili bilgi ve belge üretmek.
h) Proje geliştirilmesi ve sözleşmeler oluşturulmasına destek sağlanması ile proje pazarı
ve proje yarışması etkinlikleri düzenlenmek.
ı) Sanayiye yönelik test ve analiz hizmetleri sunarak analiz sonucu ortaya çıkan işletme
hastalıklarının tedavisi yönünde projeler yürütülmesini organize etmek.
i) Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer
birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.
j) Birimler arasındaki ulusal ve uluslararası proje hazırlık ve uygulamalarına ilişkin çalışmaları koordine etmek.
k) Fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında patent/faydalı model/endüstriyel tasarım
başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dâhil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek
olunmasını sağlayacak hizmetler sunmak.
l) Üniversite bünyesinde gerçekleşmiş olan bütün projelerin izlenmesi, performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve proje veri tabanının oluşturulmasını sağlamak.
m) Girişim sermayesine ulaşma, iş kurma danışmanlığı, eğitim hizmetleri sağlama ve
bu konularda bilinç oluşturacak etkinlikler düzenlenmesini sağlamak ve ayrıca kuluçka merkezi
gibi yapıların kuruluşuna da destek olmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanlarından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
(2) Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan
fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve onay için Yönetim
Kuruluna sunmak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.
e) Merkezin ve projelere yönelik teşkil edilen çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili
olarak altı ayda bir Yönetim Kuruluna ilerleme raporu sunmak.
f) Çalışma gruplarında görevlendirilmesi uygun olacak personeli belirlemek ve onay
için Yönetim Kuruluna sunmak.
g) Merkezin faaliyetlerine uygun görevlendirmeleri yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren Müdürün görevi ile birlikte
sona erer.
Müdür yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişinden Müdüre
karşı sorumlu olup bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.
b) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Ar-Ge’den sorumlu rektör yardımcısı ve Müdür
ile Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile
görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu ilgili rektör yardımcısı başkanlığında ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde rektör yardımcısının
oyu yönünde karar alınmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak
ve Rektörün onayına sunmak.
c) Merkezin stratejisini, uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.
ç) Merkezin kadro ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.
d) Merkezin ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.
e) Merkezin amaçları doğrultusundaki, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan faaliyet ve projelere destek sağlamak.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılması planlanan tüm harcama ve yatırımları
Rektöre sunmak.
g) Çalışma gruplarını ve bu gruplarda yer alacak personeli görevlendirmek ve faaliyetlerini takip etmek.
Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarına uygun çalışmalar yürüten Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile çalışmaları Merkezin faaliyetlerine uygun olanlardan istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş
temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla beş üyeden oluşur.
Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.
Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk şartı aranmadan yılda en az bir
kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
b) Merkeze bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.
c) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer
konularda önerilerde bulunmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma grupları
MADDE 16 – (1) Merkezin amaçlarına hizmet edecek şekilde farklı projeler için farklı
çalışma grupları oluşturabilir.
(2) Çalışma grup liderleri Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları
veya ilgili sektörden Müdür tarafından önerilen adaylar arasından, Yönetim Kurulunca belirlenir ve asgari bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilirler. Görev süresi dolan çalışma
grubu liderleri, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
Sanayici danışman ve görevleri
MADDE 17 – (1) Sanayici danışman, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Sanayici danışmanın görev süresi bir yıldır. Görev süresi dolan sanayici danışman tekrar
bir yıl süreyle görevlendirilebilir.
(2) Sanayici danışmanın görevleri şunlardır:
a) Merkez ile sanayi arasında efektif bir şekilde iletişim kurulmasına ve işbirliği ortamlarının oluşturulmasına yönelik tavsiyelerde bulunmak.
b) Merkez ve faaliyetleri hakkında sanayicilerin farkındalığının arttırılmasına katkıda
bulunmak.
c) Sanayicilerin ihtiyaçları ve proje kapasiteleri ile ilgili Merkeze bilgi vermek ve çözüm
önerilerinde bulunmak.
Personel ihtiyacı
MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 15/10/2018 tarihli ve 30566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Lokman Hekim Üniversitesinden:
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli
ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya
verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile
uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde
yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,
c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,
ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,
d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü Lokman Hekim Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Lokman Hekim Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Lokman Hekim Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: Lokman Hekim Üniversitesinin münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama
ve benzeri işlemleri,
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j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,
k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren
belgeleri,
m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
n) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli
bir tarifeye göre yapılabilen alımları,
o) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili
maddelerinde gösterilen işlemleri,
ö) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,
r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmelik ile ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit
muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.
(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.
(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.
(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.
İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,
ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin
belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.
Tahmini bedel
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tahmini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale
komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fiyatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
Komisyonlar
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında,
ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılımıyla kurulacak komisyonları
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görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun;
muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonu kurulması zorunludur.
(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.
(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada
ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.
Onay belgesi
MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kullanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve
geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne
olacağı gösterilir.
(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.
İlan
MADDE 10 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile
ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz.
(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel gazetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.
(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
ç) Geçici teminat miktarı.
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya
sözleşme feshedilir.
(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
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İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler
ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.
(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.
İhaleye katılamayacaklar
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici
olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak
ve denetlemekle görevli olanlar.
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak
istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler.
(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Şartnameler
MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası
olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek, bütün istekliler için fırsat eşitliği
sağlayacak ve belli bir marka ve modeli işaret etmeyecek nitelikte olmalıdır.
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Alt yükleniciler
MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale
aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri
İhale usulleri
MADDE 15 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile
yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.
(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uygulanması esastır.
(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak
mal ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının %10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç
üreteceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.
Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.
(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön yeterlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ilanında belirtilir.
(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler
arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya
yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.
(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.
Pazarlık usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda
teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi
gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.
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c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.
ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.
(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıldığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında gösterilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.
(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı
fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pazarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.
Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat
alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.
c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.
ç) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE
oranına göre güncellenecek ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.
(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.
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Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı,
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi
yapan Üniversitenin adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır
ve mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön
yeterlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin
rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme
bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili
kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye
katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.
(6) Üniversite, Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme
kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluşturabilir veya bu sistemlere katılabilir.
Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olmamak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,
kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.
(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek
nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede
isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen
sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatları gelir kaydedilir.
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(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte
işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.
(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.
(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.
(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
Kesin teminat
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.
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Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en
geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.
Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 26 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul
işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Muayene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokümanında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve
Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler
İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya
verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.
(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.
Kapalı teklif usulü
MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,
bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi
işe ait olduğu yazılır.
(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Sayfa : 18

RESMÎ GAZETE

27 Temmuz 2020 – Sayı : 31198

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin
adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.
(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.
Açık teklif usulü
MADDE 29 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı
tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.
(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.
Pazarlık usulü
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.
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b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.
(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak
fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.
(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı
gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu
durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.
Uygun bedelin tespiti
MADDE 31 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya
verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif
eden istekliyle sözleşme imzalanır.
(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda belirtilir.
(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tahmini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir.
(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur.
Geçici teminat
MADDE 32 – (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat
alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin
adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale, üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün
isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
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(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç iş günü geçmedikçe
sözleşme imzalanamaz.
(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
Kesin teminat
MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.
(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel teklifinin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin
sahibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim
etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir.
(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden
bir talepte bulunulamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İhalenin iptal edilmesi
MADDE 36 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer
alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.
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(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.
Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı
olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve davranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyeti kararı alır. Alınan bu kararlar
Üniversite tarafından ilan edilir.
İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.
Sözleşmenin devri
MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak
devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası
dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.
İtiraz
MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir
hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla ihalenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.
(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.
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(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda
bulunan istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir.
Üniversite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı
ve sözleşme hükümsüz sayılır.
Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 42 – (1) Üniversite;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel
bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte
Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü
durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,
d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardan,
e) Sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,
f) Eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,
yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tahmini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.
(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma
merkezi gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırmageliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas
alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre
gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli
Heyeti yürütür.
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Samsun Üniversitesinden:
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 18/3/2019 tarihli ve 30718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Samsun
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin üçüncü maddesinin birinci
fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“f) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Öğrencilerin almış oldukları tüm derslerden
hesaplanan ağırlıklı not ortalamasını,”
“m) Dönem not ortalaması (ANO): Öğrencinin öğretim planındaki aldığı derslere göre
dönem bazında hesaplanan ağırlıklı not ortalamasını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Kayıt” olarak değiştirilmiş,
birinci fıkrasında yer alan “fakülte/yüksekokul” ibaresinden sonra gelmek üzere “/meslek yüksekokulu” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üyesi
veya öğretim görevlisi” ibaresi “elemanı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğrenim” ibaresi “Öğretim” olarak, yedinci fıkrasında yer alan “15” ibaresi “12” olarak, sekizinci
fıkrasında yer alan “teorik” ibaresi “zorunlu”; “15” ibaresi ise “12” olarak, onuncu fıkrasında
yer alan “hedeflenir” ibaresi “planlanmalıdır” olarak değiştirilmiş olup aynı maddenin dördüncü
fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
“Ancak, 2547 sayılı Kanuna göre müfredat onaylama yetkisi bulunan birimlerce gerekli görülmesi durumunda ön lisans veya lisans programlarında kredi üst sınır şartı aranmaz.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde
yer alan “mazeretler ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bir dersin devam şartının yerine getirilmesine rağmen başarısızlık sonucu tekrar
alınması durumunda aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Öğrencinin genel not ortalaması 2.00’ın altında ise derse devam zorunludur.
b) Öğrencinin genel not ortalaması 2.00’ın üstünde ise derse devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu durumdaki öğrencilerin dönem içi çalışmalarına (ödev, proje, kısa
sınav ve benzeri) katılmaları zorunludur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “15”
ibaresi “12” olarak değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve sekizinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(8) Öğrencinin, bir yarıyıldaki ders yükü, 30 AKTS; bir yıldaki ders yükü ise 60
AKTS’dir. Öğrenciler ikinci yarıyıldan itibaren yarıyıldaki ders yüküne ilave olarak danışman
görüşü ile GANO’ya göre ders alabilirler. Buna ilişkin esaslar şunlardır:
a) GANO’su 1.89 ve daha az olan öğrenci, bir yarıyılda en fazla 30 AKTS,
b) GANO’su 1.90-3.19 arasında olan öğrenci, bir yarıyılda en fazla 40 AKTS,
c) GANO’su 3.20 ve üzerinde olan öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS,
krediye kadar ders alabilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dönem içi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve dönem sonu” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“(4) Akademik takvimde yer alan dönem sonu sınav sonuçlarının ilanından sonraki mazeret sınav notları, öğrenci bilgi yönetim sistemine mutlak not olarak işlenir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin başlığı “Mezuniyet sınavı” olarak,
birinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Mezuniyetleri için iki dersi kalan öğrenciler, dersin akademik takvimde tanımlanan
sürede açılacak iki ders sınavına girerler. Öğrenci isteği halinde ders kaydı yapmadan her dönem sonunda iki ders sınavına girebilir. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın
en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. İki ders sınavına, dersi hiç almamış olan veya devam
şartını yerine getirmeyen öğrenciler giremez. İki dersi kalan öğrenciler, stajlarını yapmamış
olsalar dahi iki ders mezuniyet sınavı hakkından yararlanırlar; ancak mezuniyet hakkını, stajlarını tamamlayıp başarılı olduktan sonra elde edebilirler.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne” ibaresi “ilgili birime” olarak, “Fakülte dekanı
veya yüksekokul müdürü” ibaresi “Fakülte dekanı, yüksekokul müdürü veya meslek yüksekokulu müdürü” olarak; ikinci fıkrasında yer alan “Dekanlık ve Müdürlüğe” ibaresi “birime”
olarak, “Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu” ibaresi ise “birim yönetim kurulu” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, %40’tan
az ve % 60’tan çok olmayacak şekilde; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hangi
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oranlarda olacağı gibi hususlar, yarıyılın başlangıcından bir hafta öncesinde dersi verecek öğretim elemanının teklifi, ilgili bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve birim yönetim kurulu kararı sonrasında kesinleşir ve öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi yönetim sistemine tanımlanır. Proje, laboratuvar ve uygulama esasına dayanan derslerde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu
değerlendirme sınırlarına uyulma şartı yoktur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının %20’si ile yılsonu sınavı puanının % 80’inin toplamıdır.
(2) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması,
uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, derse devam, laboratuvar gibi yarıyıl içi çalışmaları ve
yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. En az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı zorunludur. Ancak
dersin özelliğine göre, ilgili birim kurullarının onayı ile ara/yarıyıl sonu sınavının yapılmamasına karar verilebilir.
(3) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumu, akademik takvimde belirtilen tarihte öğrenci bilgi yönetim sistemi üzerinden ilan edilir. İlgili yönetim kurulu, gerektiğinde bir dersin
öğretim elemanından, dersle ilgili başarı durumu değerlendirmesini yeniden yapmasını isteyebilir.
(4) Öğrencinin bir dersteki başarısı, bağıl veya mutlak değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl
sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde
bulundurularak saptanır. İlgili bölümler tarafından belirlenen en az ham not üzerindeki bağıl
değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması
göz önünde bulundurularak yapılır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – (1) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu
harflerinin anlamları şunlardır:
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birisini alan
öğrenci o dersi başarmış sayılır.
b) Bir dersten (FF) ve (FD) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.
c) GR: Sınavına girmeyen öğrenciye, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın GR notu
verilir.
(2) Başarı notu harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şunlardır:
a) T: Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten 19 uncu madde hükümlerinde belirtilen süre ve şartlar içerisinde çekildiklerini gösteren işarettir.
b) E: Proje, bitirme tasarım projesi/bitirme ödevi ve benzeri çalışmalarda, çalışmasını
belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağı öğretim
üyesi tarafından belirlenir. Belirlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye FF notu
verilir.
c) DZ: 15 inci madde hükümlerine göre derslere devam şartını sağlamayan öğrencilere
verilen nottur.
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ç) KM: Önceki dönemlerde devam şartı yerine getirilmiş olup müfredattan kaldırılan
derslere verilecek nottur.
d) GB: Kredisiz derslerdeki başarı notudur.
e) GZ: Kredisiz derslerdeki başarısızlık notudur.
(3) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları aşağıdaki gibidir:
100’lük Başarı Notu

Harf Karşılığı

4’lük Başarı Notu

90-100

AA

4.00

85-89

BA

3.50

80-84

BB

3.00

75-79

CB

2.50

70-74

CC

2.00

60-69

DD

1.50

50-59

DD

1.00

30-49

FD

0.50

00-29

FF

0.00

GR

0.00
”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kayıtlı olduğu programın, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren, müfredatında yer alan zorunlu veya seçmeli ders gruplarında alması
gereken ders sayısı kadar dersleri başarı ile tamamlayan ve ders geçme sisteminde GANO’su
2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.”
“(3) Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda GANO’su 3.00-3.49
arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50 ve üzeri olanlar ise yüksek onur öğrencisi olarak
mezun olurlar. Bu durum öğrencinin diploma ve diploma ekinde belirtilir.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/3/2019

30718
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5668

—— • ——
Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5681
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Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5717

—— • ——
Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5718
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
AHŞAP TRAVERS ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2020/381547
1-İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14
c) Elektronik Posta Adresi
: 0216 337 82 14
2-İhale konusu malın adı ve miktarı: Yol yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere
289.17 m3/ 2115 adet ahşap travers alımı(Hat Köprü ve Makas için)
3-İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü
Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 17.08.2020 tarih ve saat:
14.00’te yapılacaktır.
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 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa
İSTANBUL’a 17.08.2020 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6-İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis
Müdürlüğü İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Müd. Muhasebe ve Finansman
Servis Müdürlüğü H.Paşa/İSTANBUL banka hesapları; IBAN:TR080001500158007293444639
KDV dâhil 250,00 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.
5724/1-1

—— • ——

BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İHALESİ YAPILACAKTIR
Sümer Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
1. Fabrikamızdan 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikasına 2.500 Ton Yarı Mamul (torbalı)
Kuru Çay Nakliyesi işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve İhale yönetmeliğimizin
9. maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır.
2. Bu işe ait ihale dokümanı, Sümer Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Sümer Köyü Merkez
Mevkii No: 66/1/3 Fındıklı-RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur
3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.08.2020 Perşembe günü saat 14.00 e kadar Sümer
Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Sümer Köyü Merkez Mevkii No: 66/1/3 Fındıklı-RİZE adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00 de açılacaktır.
4. Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
5. İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6
oranında alınır.
6. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7. İhale, Sümer Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
8. Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
5756/1-1
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Sincan Belediye Başkanlığından:
1 - İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı
: Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi
: Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 4444762/346 - 3122711272
d) Elektronik posta adresi
: destekhizmetleri@sincan.bel.tr
e) İlgili personel
: Cemaliye BULUT
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle
irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2 - İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan
toplam 10.976,00 m2 yüzölçümüne sahip, 21 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35.
maddesinin (a) fıkrası hükümleri çerçevesinde 19.08.2020 tarihinde 10:30-16:30 saatleri arasında
Kapalı Teklif Usulü ile satılması.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:
Bu ihaleye ait taşınmazın evsafı, muhammen bedeli, ihale tarih ve saati aşağıda
çıkartılmıştır.
İhale
Tarihi

İhale
Saati

S.
N.

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Muhammen Bedeli ¨

1
2

Mustafa Kemal
Mustafa Kemal

983
995

3
8

797
459

254.732,83
141.163,11

19.08.2020 10:30
19.08.2020 10:45

3
4

Mustafa Kemal
Mustafa Kemal

995
996

9
4

462
470

149.190,03
144.546,10

19.08.2020 11:00
19.08.2020 11:15

5
6

Mustafa Kemal
Mustafa Kemal

996
996

5
6

470
480

144.546,10
155.002,63

19.08.2020 11:30
19.08.2020 11:45

7
8

Mustafa Kemal
Mustafa Kemal

996
996

7
8

492
470

162.055,25
144.546,10

19.08.2020 13:00
19.08.2020 13:15

9 Mustafa Kemal
10 Mustafa Kemal

996
989

9
4

515
494

158.385,62
151.927,18

19.08.2020 13:30
19.08.2020 13:45

11 Mustafa Kemal
12 Mustafa Kemal

989
989

5
6

494
494

151.927,18
151.927,18

19.08.2020 14:00
19.08.2020 14:15

13 Mustafa Kemal
14 Mustafa Kemal

989
989

10
11

494
494

154.965,73
154.965,73

19.08.2020 14:30
19.08.2020 14:45

15 Mustafa Kemal 1034
16 Mustafa Kemal 1034

5
6

625
626

209.899,40
210.235,23

19.08.2020 15:00
19.08.2020 15:15

17 Mustafa Kemal 1035
18 Mustafa Kemal 1045

10
1

624
504

188.287,11
159.681,96

19.08.2020 15:30
19.08.2020 15:45

19 Mustafa Kemal 1045
20 Mustafa Kemal 1045

2
3

504
504

152.078,05
152.078,05

19.08.2020 16:00
19.08.2020 16:15

21 Mustafa Kemal 1045

14

504

161.202,74

19.08.2020 16:30
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3 - İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, Tandoğan
Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde
19.08.2020 tarihinde 10:30-16:30 tarihleri arasında (Her bir parsel için yukarıda belirtilen tarih ve
saatte) yapılacaktır. Teklifler en geç 18.08.2020 tarihinde saat 17:00’a kadar aynı adreste bulunan
1. kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları
hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1. İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.)
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan
alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.)
(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.)
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan
şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya
kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza
sirküleri
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan
alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.)
(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
5 - İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki
Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7 - İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
5694/1-1
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PANCAR ANALİZ İLE KALİTE VE İŞLETME KONTROL
LABORATUVARI HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2020-2021 kampanya süresince pancar analiz ile kalite ve işletme kontrol
laboratuvarı hizmetlerinin T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre yapılması.
İhale kayıt numarası

: 2020/384554

1-İdarenin
a) adresi

: Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus
Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) telefon ve faks numarası

: 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) elektronik posta adresi (varsa) :
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı

: Fabrikamız 2020-2021 Kampanyası süresince pancar
analiz ile kalite ve işletme kontrol laboratuvarı
hizmetlerinin yapılması.100 gün süreyle 27 kişi, 140 gün
süreyle 15 kişi çalıştırılacaktır.

b) yapılacağı yer

: Burdur Şeker Fabrikası

c) işin süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 140 gündür.

3-İhalenin
a) yapılacağı yer

: Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati

: 07.08.2020 Cuma Günü Saat 10.00

4-İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5-Teklifler 07/08/2020 Cuma Günü Saat 10.00’a kadar Burdur Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 140 takvim günü
olmalıdır.
8-Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara
tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2020-2021 Kampanyasında, günlük pancar ihtiyacının, silolardan yüzdürme
suyu ile kesintisiz ve düzenli bir şekilde sağlanması ile meydan sahası temizliği işinin T.Ş.F.A.Ş.
Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre yapılması
İhale kayıt numarası

: 2020/384668

1-İdarenin
a) adresi

: Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus
Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) telefon ve faks numarası

: 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67

c) elektronik posta adresi (varsa) : burdurseker@turkseker.gov.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı

: Fabrikamızın 2020-2021 kampanya döneminde toplam

tahmini 700.000 ton (± %20 toleranslı) pancarın günlük pancar ihtiyacını, silolardan yüzdürme
suyu ile kesintisiz ve düzenli bir şekilde sağlanması, fabrika çevresi hurda ve atıkların toplanması
ve hurdalık tanzimi, meydan sahasında bulunan küspe bant boylarının temizliği, meydan sahası
çevre temizliği, pancar yüzdürme kanallarının ve pancar silolarının temizliği, ot ve taş tutucu altı
temizliği, aquapura havuzları temizliği, fabrika çevresi deşarj kanalları temizliği, pancar yıkama
altı ve kanalları temizliği, kireç ocağı ve asit tankı arasındaki pompa çukurları temizliği, asit tankı
önündeki kanalların temizliği vb. işlerin yaptırılması işidir. Söz konusu iş 15 kişi ile tahmini 160
gün sürecektir.
b) yapılacağı yer

: Burdur Şeker Fabrikası

c) işin süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 160 takvim günüdür.

3-İhalenin
a) yapılacağı yer

: Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati

: 10.08.2020 Pazartesi Günü Saat 10.00

4-İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5-Teklifler 10/08/2020 Pazartesi Günü saat 10.00’a kadar Burdur Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
8-Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara
tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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1 ADET HARMAN MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı ihtiyacı, 1 adet
Harman Makinesi teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir.
1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3-Teklifler, 06/08/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir.. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Sivas Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Arsa); 5393
sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
36. ve 40. Maddeleri gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif
Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.
MAHALLESİ

ADA

PARSEL

ALANI

KILAVUZ
KILAVUZ
KARDEŞLER

5899
5899
5495

12
13
17

3.613,46 m2
7.771,93 m2
13.490,33 m2

MUHAMMEN
BEDEL (TL)
3.613.460,00
7.771.930,00
4.721.615,50

GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
108.403,80
233.157,90
141.648,47

İhalesi; 11 Ağustos 2020 Salı günü saat 16:00 'da başlamak üzere her 10 dakikada bir
Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve
ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00.TL bedel mukabilinde temin edilir.
İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm
evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve
istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);
a-İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir
belgenin ibrazı,
b-Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair
yetki belgesi imza sirküleri,
c-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak
girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
d-Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması
durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
e-Geçici Teminatı ile şartname bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi
ibraz etmeleri,
f-İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2020 yılı içerisinde alınmış halen
faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt
belgesi,
g-İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir
Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.
h-Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları
taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, fax numarası
ve elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü
belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini
taşımalarını gerekmektedir,
i-Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
1-Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon
numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait
olduğunun yazılması(dış zarf)
2-Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta
şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam
ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.(iç zarf)
İlan olunur
5709/1-1
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YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE
STREÇ FİLM VE BALYA FİLESİ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
İhale kayıt no
: 2020/390351
1 - İdarenin
a) Adresi
: Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : Tel. : (0312) 458 55 00 - 458 57 73
Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01
c) Elektronik posta adresi
: hacar@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : Yaş Pancar Posası Paketleme Makinalarında kullanılmak
üzere, teknik özellikleri Teknik Şartnamede belirtilen;
♦ 750 mm x 1.500 m - 25 mikron ölçülerinde 10.340
adet-rulo ve 500 mm x 1.800 m - 25 mikron ölçülerinde
12.720 adet-rulo olmak üzere toplam 23.060 adet-rulo
streç film ve
♦ 1.250 mm x 3.600 m ölçülerinde 1.916 adet-rulo ve
1.100 mm x 3.000 m ölçülerinde 2.752 adet-rulo olmak
üzere toplam 4.668 adet-rulo balya filesi
b) Teslim yeri
: İhale konusu streç film ve balya fileleri; Ağrı, Elazığ,
Erciş, Kars, Çarşamba, Kastamonu ve Uşak Şeker
Fabrikalarına teslim edilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 3. Kat
Toplantı Salonu
b) Son teklif verme (ihale)
tarihi ve saati
: 07 Ağustos 2020 Cuma günü saat 14:00
4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere
açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14
Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve 200,00 TL (İkiyüz Türk Lirası) karşılığında aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
6 - Teklifler 07 Ağustos 2020 Cuma günü saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Cad. No: 14
06100 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne
elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki
gecikmelerden İdare sorumlu tutulamayacaktır.)
7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. İhale hem Streç Film ve Balya Filesi olarak
konu bazında hem de Fabrika Grupları bazında (I. Grup: Ağrı, Elazığ, Erciş, Kars / II. Grup:
Çarşamba, Kastamonu, Uşak) kısmi teklife açıktır.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
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VENTİLLİ VE VENTİLSİZ TOZ MASKESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Işin Adı :VENTİLLİ ve VENTİLSİZ TOZ MASKESİ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g
maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası :2020 / 373917
Dosya no
:2022075
1-İDARENİN
:
a) Adres
:Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2
67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks
:Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)
numarası
:Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta :
adresi
2- İHALE KONUSU :
MALIN

a) Niteliği, türü ve
miktarı
b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3-İHALENİN
a) Yapılacağı yer

:Ventilli ve Ventilsiz toz maskesi : 2 kalem
:Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm
Şefliği Ambarı ZONGULDAK
:İşe başlanmasını müteakip;
1.000.000 adet ventilsiz toz
1.000.000 adet ventilli toz
maskesi termin planı
maskesi termin planı
Ağustos (2020) 180.000 ad. Ağustos (2020)
180.000 ad.
Ekim (2020)
170.000 ad. Ekim (2020)
170.000 ad.
Aralık (2020
170.000 ad. Aralık (2020
170.000 ad.
Şubat (2021)
170.000 ad. Şubat (2021)
170.000 ad.
Nisan (2021)
155.000 ad. Nisan (2021)
155.000 ad.
Haziran (2021) 155.000 ad. Haziran (2021)
155.000 ad.

:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
10/08/2020 Pazartesi günü saat : 15:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
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e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1. AT Tipi İnceleme Sertifikası ve TURKAK Onaylı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistem Sertifikası, verilecek raporlardaki yüksek toz verimliliği ve düşük nefes alma direnci
değerlerinin teknik şartnameye uygunluğu ile imalatlarıyla ilgili 2 takım tanıtıcı katalog ve/veya
broşürleri. Ayrıca en az 20 adet numune verilecektir.
4.2.2. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB
ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 oranında
fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 150.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler en geç 10/08/2020 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
5637/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI
Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 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 Resmi Gazete’ de
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas
alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.
BİRİMİ: ÜNİVERSİTE HASTANESİ
NİTELİK
KODU
HM01

UNVAN

ADEDİ

HEMŞİRE

10

ARANILAN NİTELİKLER
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans
Programı mezunu olmak.
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans
Programı mezunu olmak. KVC Yoğun Bakım, Ameliyathane,

HM02

HEMŞİRE

1

Genel Yoğun Bakım, Genel Cerrahi Hemşireliği, İlk Yardım,
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Yaşam Koçluğu ve İş Sağlığı ve
Güvenliği sertifikalarına sahip olmak.
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans
Programı mezunu olmak. En az 3 yıl mesleki deneyime sahip

HM03

HEMŞİRE

1

olmak. İlk Yardım Eğitici, İş Yeri Hemşireliği, Toplam Kalite
Yönetimi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikalarına
sahip olmak.
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans

HM04

HEMŞİRE

1

Programı mezunu olmak. Pandemi ve COVID-19 Sorumlusu,
Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi ve Hasta Hakları sertifikalarına
sahip olmak.
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.
Üniversite Hastanelerinin Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde de

HM05

HEMŞİRE

1

çalışmış olmak şartıyla, toplamda en az 2 yıl mesleki deneyime
sahip olmak. KVC Yoğun Bakım, Ameliyathane, Genel Yoğun
Bakım ve Genel Cerrahi Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az

HM06

HEMŞİRE

1

4 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Üreme ve Cinsel Sağlık
Modüler Eğitimi sertifikasına, Emzirme Danışmanlığı ve Evlilik
Öncesi Danışmanlık Eğitimi belgelerine sahip olmak.

HM07

HEMŞİRE

1

HM08

HEMŞİRE

1

Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Gıda
ve Su Sektöründe çalışanlar için Hijyen eğitimi almış olmak.
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.
Mesleki deneyime sahip olmak.
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Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Stres
HM09

HEMŞİRE

1

Yönetimi Eğitimi, İş Hayatında Yazışma Teknikleri, Mobbing
Eğitimi, İşaret Dili, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve İlk Yardım
Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

HM10

HEMŞİRE

1

Mesleki deneyime sahip olmak. Anne Sütü ve Emzirme
Danışmanlığı ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
belgelerine sahip olmak.

HM11

HEMŞİRE

1

Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.
Hastanelerin Kadın Doğum ve Genel Cerrahi Servislerinde de
çalışmış olmak şartıyla, toplamda en az 2 yıl mesleki deneyime

HM12

HEMŞİRE

1

sahip olmak. İlk Yardım, İş Yeri Hemşireliği ve Yenidoğan İşitme
Tarama Programı Uygulama Eğitimi sertifikalarına sahip olmak,
Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar için Hijyen Eğitimi almış
olmak.
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.
Mesleki deneyime sahip olmak. Koronavirüs (Covid-19)

HM13

HEMŞİRE

1

Hakkında Temel Bilgilendirme Eğitimi, Hasta Kabul Sekreterliği,
Hijyen ve Sanitasyon, Tıbbi Sekreterlik, Hasta ve Yaşlı Bakımı
sertifikalarına sahip olmak. MEB onaylı Türk İşaret Dili
Belgesine sahip olmak.
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

HM14

HEMŞİRE

1

Mesleki deneyime sahip olmak. Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi,
Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon, Acil Durum ve
Hemşirelik Hizmeti sertifikalarına sahip olmak.
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

HM15

HEMŞİRE

1

Üniversite Hastanelerinin Dahiliye Servisinde de çalışmış olmak
şartıyla, toplamda en az 6 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Acil

HM16

HEMŞİRE

1

Servis ve Ambulans Hizmetlerinde çalışmış olmak şartıyla
toplamda en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.
Mesleki deneyime sahip olmak. Yenidoğan Yoğun Bakım

HM17

HEMŞİRE

1

Hemşireliği, İş Yeri Hemşireliği, İlk Yardım, Acil Serviste ve
Sahada Hasta Yönetimi ve Diyaliz Hemşireliği sertifikalarına
sahip olmak.
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.
Mesleki deneyime sahip olmak. Ameliyathane Hemşireliği, Genel

HM18

HEMŞİRE

1

Cerrahi Hemşireliği, Pediatri Hemşireliği, Genel Yoğun Bakım
Hemşireliği, Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliği, KVC Yoğun
Bakım Hemşireliği, İş Yeri Hemşireliği ve İlk Yardım
sertifikalarına sahip olmak.
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Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.
HM19

HEMŞİRE

1

Kardiyoloji-Anjio Biriminde en az 2 yıl deneyime sahip olmak.
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve Sağlık Kurumlarında
İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.
Hastanelerde en az 2 yıl ameliyathane hemşireliği ve

HM20

HEMŞİRE

1

Ameliyathane ve Sterilizasyon üniteleri kalite sorumluluğu
yapmış olmak. Brakiterapi Klinik Uygulamalar sertifikasına sahip
olmak.
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hasta

HM21

HEMŞİRE

1

Kabul Sekreterliği, Hijyen ve Sanitasyon, Tıbbi Sekreterlik, Hasta
ve Yaşlı Bakımı sertifikalarına sahip olmak.

ST01

ST02

SAĞLIK
TEKNİKERİ
SAĞLIK
TEKNİKERİ

İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. Üniversite
1

Hastanelerinde en az 2 yıl deneyimli olmak. Pandemi ve COVID19 Sorumlusu Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. KVC Yoğun Bakım,

1

Ameliyathane, Genel Yoğun Bakım, Genel Cerrahi sertifikalarına
ve Temel Yaşam Desteği belgesine sahip olmak.
İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. Adli Olgulara

ST03

SAĞLIK
TEKNİKERİ

1

Yaklaşım, COVID-19 Vakalarında Resüsitasyon, Pediatrik
Vakalarda Resüsitasyon ve Özel Durumlarda Resüsitasyon
sertifikalarına sahip olmak.

RT01

RÖNTGEN
TEKNİSYENİ

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak.
1

Uygulamalı Bilgisayarlı Tomografi ve Genel Radyografi
Kurslarına katılmış olmak.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak.

RT02

RÖNTGEN
TEKNİSYENİ

1

Hastanelerde toplam en az 1 yıl çalışmış, Hijyen ve Sanitasyon,
Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi
sertifikalarına sahip olmak.

RÖNTGEN

RT03

TEKNİSYENİ

1

EBE01

EBE

5

ECZ01

ECZACI

2

FZT01

FİZYOTERAPİST

2

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu
olmak.
Fakülte veya Yüksekokulların Ebelik bölümü Lisans Programı
mezunu olmak.
Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu Olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Lisans Bölümü Mezunu Olmak.

NOT: * Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen
adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.
* 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.
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I - GENEL ŞARTLAR:
1 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2 - 2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans
mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
3 - Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B 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.
Hükmüne uygun olması.
II - BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve
eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün
içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Zemin Kat
Kepez/AYDIN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren
veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
İstenen Belgeler;
1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)
2) 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
3) Öğrenim Belgesi
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) 1 Adet Resim
6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini;
çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük
veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu
hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi
ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz
sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak
suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde
www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan
atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri
tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak
bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde
göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.
5695/1-1
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda
belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve
yayın listesi Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet
dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi
Başkanlığına;
Doçent kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri,
Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan
eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek,
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;
Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini
belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet
fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında
oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;
İlana müracaat edecek adayların ilanın Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15
gün içerisinde başvuracaklardır.
GENEL AÇIKLAMALAR
- Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen
sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,
- Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atamalar YDS-60 puan veya
eşdeğerliliği kabul edilen muadili sınavların puanından muaftır.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar)
çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek
ibraz edeceklerdir.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.
- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
- Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve
Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı,
Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.
BİRİMİ/BÖLÜMÜ

PROGRAMI/
ANABİLİM DALI

UNVANI

TAHSİS EDİLEN KADRO
DERECESİ

ADEDİ

1

1

NİTELİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi

Doçentliğini Yakınçağ Tarihi alanında almış,
Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör

Yakın Çağ tarihi üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
Doçentliğini Yabancı Dil Eğitimi alanında

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

almış, İngilizce dil politikaları üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
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Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık

Doçentliğini Rehberlik Psikoloji ve
Doçent

1

1

Danışmanlık (Kariyer
Danışmanlık) alanında almış olmak.
Doçentliğini özel eğitim alanında almış,

Özel Eğitim

Zihin Engellileri Eğitimi Profesör

1

1

engellilerin kaynaştırılması ve bütünleştirilmesi
ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Özel Eğitim

Zihin Engellileri Eğitimi

Üyesi

3

1

eğitimde öğretmen eğitimi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
Doçentliğini Biyoloji alanında almış, yapay

Matematik ve Fen

Fen Bilgisi Eğitimi

Bilimleri

Temel Eğitim

Dr. Öğr.

Özel Eğitim alanında doktora yapmış, özel

Doçent

1

1

enzimler ve ağır metal giderimi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

Okul Öncesi Eğitimi

Dr. Öğr.
Üyesi

Okul Öncesi eğitim alanında doktora yapmış,
3

1

teknoloji ve çoklu kültürel eğitim üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ
Veteriner Hekimliği
Temel Bilimleri

Klinik Bilimler

Veteriner Hekimliği

Veterinerlik Anatomisi

Dölerme ve Suni
Tohumlama

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Yapmış Olmak
Pet ve Çiftlik Hayranlarında Spermanın
Dondurulması İle
İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak

Veterinerlik Histoloji ve Dr. Öğr.

Temel Bilimleri

Radyolojik Anatomi Konusunda Çalışmalar

Embriyoloji

Üyesi

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

1

1

Ürogenital Sistem Üzerine Çalışmalar Yapmış
Olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih

Doçentliğini Yakınçağ Tarihi alanında almış,
Basın Tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Sosyal Hizmet

Üretim Yönetimi ve
Pazarlama

Toplumsal Gelişme ve
Sosyal Politika

Doçentliğini pazarlama alanında almış, Pazar
Doçent

1

1

tabanlı yetenekler ve işletme performansı ile
ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış,

Doçent

2

1

Klinik sosyal hizmet ve çözüm odaklı sosyal
hizmet konularında çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik

Halk Sağlığı

Dr. Öğr.

Hemşireliği

Üyesi

Halk Sağlığı alanında doktora yapmış, aktif ve
1

1

pasif sigara içicileri ile ilgili çalışma yapmış
olmak.
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BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ
Halkla İlişkiler ve
Tanıtım

Halkla İlişkiler

Dr. Öğr.
Üyesi

Halkla İlişkiler alanında doktora yapmış,
3

1

Stratejik halkla ilişkiler konusunda çalışmalar
yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Dr.Öğr.
Üyesi

Spor Bilimleri alanında doktora yapmış, sporun
3

1

psikososyal etkileri konusunda çalışmalar
yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler

Temel Bilimler

Pedodonti

Temel Bilimler

Temel Bilimler

Temel Bilimler

Temel Bilimler

Temel Bilimler

Dr.Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

2

1

Pedodonti alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp fakültesi mezunu, Tıbbi Mikrobiyoloji
2

1

alanında doktora veya uzmanlığını yapmış
olmak.

2

1

2

1

1

1

Tıp fakültesi mezunu, Anatomi alanında doktora
veya uzmanlığını yapmış olmak.
Tıp fakültesi mezunu, Patoloji alanında doktora
veya uzmanlığını yapmış olmak.

BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi

Dr. Öğr.

Uygulamaları

Üyesi

Maliye alanında doktora yapmış, Vergi kültürü
üzerine çalışmış olmak.

GÖLHİSAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Eczane Hizmetleri

Eczane Hizmetleri

Dr. Öğr.
Üyesi

Biyokimya alanında doktora yapmış, oksidan 1

1

antioksidan sistemler ve antibiyotik kullanımı
konularında çalışmalar yapmış olmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Büro Hizmetleri ve

Çağrı Merkezi

Dr. Öğr.

Sekreterlik

Hizmetleri

Üyesi

1

1

Kamu Yönetimi Alanında doktora yapmış, Çağrı
Merkezleri konusunda çalışmaları bulunmak.

GÖLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Doçentliğini Orman Mühendisliği alanında
Ormancılık

Ormancılık ve Orman
Ürünleri

Doçent

2

1

almış, Orman Ekolojisi, Ekolojik Modelleme ve
Biyolojik Çeşitlilik konularında çalışmalar
yapmış olmak.
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 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 ve 17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:
1-ALES sınavından en az 70 puan almış olmak
2-YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan
İngilizce puan türünde en az 50 puan veya muadili bir puan almış olmak (İngilizce eğitim veren
bölümler için YDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 80
almış olmak).
3-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının
birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:
1-ALES ‘ten en az 70 puan almış olmak.
2-En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini
birlikte veren programlardan mezun olmak.
3-Yabancı Diller Birimi için YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul
edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 80 puan veya muadili bir puan almış olmak.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı
olmalıdır.)
2- YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş
3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans -Doktora diploma ve Lisans transkript
belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci
belgesi )
4- ALES Belgesi (ALES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim Kurumlarından
alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı)
5- YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca Kabul Edilen Sınav Belgesi
6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
8- SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)
9- Adli Sicil Kaydı Belgesi
İLANIMIZIN;
Başvuru Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Giriş Sınavı Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi

: 27.07.2020
: 10.08.2020
: 12.08.2020
: 14.08.2020
: 17.08.2020
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- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
- Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde
www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla
başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan
10.08.2020 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması
gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı/Fen Edebiyat Fakültesi
Dekanlığı Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy
Üsküdar İstanbul Tel: 444 7997 / www.dogus.edu.tr

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO
SAYISI

ALES
ALES

PUAN
TÜRÜ

YDS veya
Eşdeğeri

ÖZEL KOŞULLAR

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre
Sanat ve Tasarım
Fakültesi

İç Mimarlık

Öğretim
Görevlisi

Tasarımı bölümlerinden birinden lisans
1

70

SAY

50

mezunu olmak veya bu alanlardan
birinden tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak.
Üniversitelerin Sosyoloji Anabilim
Dalları’nda yüksek lisans yapıyor olmak

Fen-Edebiyat
Fakültesi

Sosyoloji

Araştırma
Görevlisi

veya yapmış olmak. Saha araştırması
1

70

EA

50

konusunda deneyim sahibi olmak.
SPSS, NVivo ya da MAXQDA
programlarından en az birini
kullanabiliyor olmak.

5754/1-1
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26.
Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri
uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.
-Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri
Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı özgeçmişini,
2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik
belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren
15 gün içinde 10.08.2020 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek
suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
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- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, , başvuracak adayların YÖK Formatlı
özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, 2
adet vesikalık fotoğrafını, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine
ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 10.08.2020 Pazartesi günü saat 17:30’a
kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini,
lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve
yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde
10.08.2020 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte
Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
-Kadrolara
başvuracak
adayların
yukarıda
belirtilen
evraklarıyla
beraber
https://www.dogus.edu.tr/docs/default-source/dokumanlar/akademik-yukseltme-ve-atama-yonergesi
.pdf?sfvrsn=209a99a3_2 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri
gerekmektedir.
- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 10.08.2020
Pazartesi günü saat 17:30’a kadar Rektörlük ya da ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması
gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/Mühendislik Fakültesi
Dekanlığı/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı/Sanat ve Tasarım Fakültesi - Çengelköy
Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul
Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr

Fakülte

Bölüm/Program
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Sosyoloji
Türk Dili ve
Edebiyatı

Fen Edebiyat
Fakültesi

Öğretim

Alanı

Ek Açıklama

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İngiliz Dili

Doktor Öğretim

Üyesi
1
1

ve Edebiyatı alanında almış olmak.
Doktorasını Felsefe alanında tamamlamış olmak. İngilizce
ders verme yeterliğine sahip olmak.
Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında doktora yapmış,

1

modern dönem Osmanlı edebiyatı alanında uzmanlaşmış
olmak.

Üyesi
Doktor Öğretim
Üyesi
Doktor Öğretim
Üyesi

Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora
Psikoloji (İngilizce)

1

yapmış olmak, ilgili alanlardan birinde doçent unvanını

Prof. Dr.

almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora
Psikoloji

1

yapmış olmak, ilgili alanlardan birinde doçent unvanını almış

Prof. Dr.

olmak.
Psikoloji

1

Psikoloji (İngilizce)

2

Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doçent
unvanını almış olmak.
Psikolojinin alt alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

Doç. Dr.
Doktor Öğretim
Üyesi
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İktisadi ve İdari

Siyaset Bilimi ve

Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

alanında Doktora yapmış olmak,
Sayısal

1

Yöntemler,

bilgisayar

ve

yazılım

Doktor Öğretim
Üyesi

sistemleri

alanlarından birisinden Doktora derecesine sahip olmak. Nicel
Karar Yöntemleri ya da bilişim sistemleri alanlarından

Prof. Dr.

birisinden Doçent unvanına sahip olmak.
Bilgisayar

Mühendisliği,

Bilgisayar

Bilimleri,

Yazılım

Mühendisliği, Bilişim Uygulamaları, Matematik Mühendisliği,

Yazılım
2

(Türkçe)

Yönetim-Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim

Doktor Öğretim

Sistemleri alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Üyesi

Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Yazılım alanlarından
birinde çalışmalara sahip olmak.

Mühendislik
Fakültesi

İngilizce ders verme

yeterliğine sahip olmak.

(Türkçe)

Mühendisliği
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Uluslararası İlişkiler Lisans Mezunu Olmak, Etno-Siyaset
1

Yazılım
Mühendisliği

RESMÎ GAZETE

Endüstri

Endüstri
Mühendisliği

1

(İngilizce)

Mühendislik

Yönetimi,
alanlarının

Sistem
birinde

doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine

Doktor Öğretim
Üyesi

sahip olmak.

Endüstri
Mühendisliği

Mühendisliği,

Mühendisliği, İşletme Mühendisliği

Endüstri
2

(Türkçe)

Mühendisliği,

Mühendisliği,

Mühendislik

Yönetimi,

Sistem

İşletme Mühendisliği alanlarının birinde

doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim
Üyesi

Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış
olmak.

Doktor Öğretim
Üyesi

(Türkçe)
Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm
Gastronomi ve
Mutfak Sanatları

1

İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel

Doktor Öğretim

İşletmeciliği alanlarından birinden lisans derecesine sahip

Üyesi

olmak ve bu alanlardan birinde doktora yapmış olmak.
Tekstil ve Moda
Tasarımı

"Tekstil Tasarımı", "Tekstil ve Moda Tasarımı", "Moda
2

Tasarımı" veya "Tekstil" alanlarından birinden sanatta
yeterlilik/doktora derecesi almış olmak.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık

Sanat ve Tasarım

İç Mimarlık

1

alanlarından birinden lisans derecesine sahip olmak ve bu
alanlardan birinde doktora yapmış olmak.

Fakültesi

Doktor Öğretim
Üyesi
Doktor Öğretim
Üyesi

Doktora / Sanatta Yeterlik eğitimini Grafik, Grafik Tasarım,
Grafik (İngilizce)

1

Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı alanlarından

Doktor Öğretim

birinde tamamlamış olmak, İngilizce ders verme yeterliğine

Üyesi

sahip olmak.
Doktora
Grafik

1

Tasarım,

/

Sanatta
Görsel

Yeterlik

eğitimini

Grafik,

Grafik

İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı

alanlarından birinde tamamlamış olmak.
Görsel iletişim
Tasarımı

1

Sinemada Yapım Yönetimi Ana Sanat Dalında Doçent
unvanını almış olmak

Doktor Öğretim
Üyesi
Prof. Dr.

5755/1-1
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ ) ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde istihdam
edilmek üzere, 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri
ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B)
grubu puan sırasına konulmak kaydıyla Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine
sözleşmeli personel alınacaktır.
NİTELİK
KODU

UNVANI

ADEDİ

101

Hemşire

30

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanı Mezunu olmak.

102

Hemşire

70

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu
olmak.

103

Sağlık Teknikeri

4

Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği
Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

104

Sağlık Teknikeri

10

Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi
Laboratuvar Teknikerliği veya Tıbbi Laboratuvar Önlisans
Programı/Bölümü mezunu olmak.

105

Sağlık Teknikeri

24

Yükseköğretim Kurumlarının Acil Bakım Teknikerliği,
Paramedik Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

106

Sağlık Teknikeri

2

Yükseköğretim Kurumlarının Odyometri veya Odiometri
Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

107

Sağlık Teknikeri

4

108

Sağlık Teknikeri

6

109

Röntgen Teknisyeni

3

110

Diğer Sağlık Personeli

14

111

Diğer Sağlık Personeli

1

112

Laborant

10

113

Ebe

1

114

Eczacı

4

115

Biolog

1

116

Psikolog

1

117

Diyetisyen

2

118

Fizyoterapist

3

ARANAN NİTELİKLER

Yükseköğretim Kurumlarının Patoloji Laboratuvar, Patoloji
Laboratuvar Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Teknisyenliği Alanı mezunu
olmak.
Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik Önlisans Programından mezun olmak
Yükseköğretim Kurumlarının Perfüzyon alanında lisans eğitimi
veren programlarının birinden mezun olmak.
Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği
alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.
Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü Lisans mezunu
olmak.
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. KPSS ŞARTI
ARANMAMAKTADIR.
Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren
Biyoloji bölümünden mezun olmak.
Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren
Psikoloji bölümünden mezun olmak.
Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren
Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak.
Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren
ilgili bölümünden mezun olmak.
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Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir.
Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı değerlendirilecektir.
Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.
Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS sınavına girme koşulu aranmamaktadır.
Başvuruların kadro sayısından fazla olması halinde kurayla belirlenecektir.
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu’nun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
Genel Şartlar:
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) 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, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Askerlik Durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 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.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adayların www.ogu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak ve
istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek, Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Ön
Fuaye Salonunda oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
İlan edilen nitelik kodlarından sadece bir (1) tanesine müracaat edilecektir. Müracaat
evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk
tamamen müracaat sahiplerine aittir.
Posta, fax,veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları
yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.
Adayların ilanda belirtilen şartları son müracaat günü itibariyle taşıyor olması
gerekmektedir.
İlanımız yayınlandıktan sonra başvuru tarihi www.ogu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
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KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri,
başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ
mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Her kadroya atanacak kişi sayısı kadar yedek bırakılacak, şayet asil ve yedeklerden
kontenjan dolmaması halinde diğer sıralamadaki şartları taşıyan adaylar, kadro sayısı
tamamlanana kadar puan sırasına göre çağrılacaktır.
* Covid-19 tedbirleri kapsamında başvuruya gelen adayların maske ve sosyal mesafe
kurallarına uyarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Kurallara uymayanların müracaatları
alınmayacaktır.
İstenilen Belgeler;
- Başvuru Formu (Başvuru Formuna KPSS Puanı yazılırken tam, okunaklı ve arasında
virgül (,) kullanarak yazılması gerekmektedir.)
- 1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formunun ilgili bölümüne yapıştırılmış olması
gerekmektedir.)
- Askerlik Durum Belgesi, Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, - (Erkek adaylar için
Askerlik Şubesinden veya e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)
- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu edevlet çıktısı )
- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet üzerinden yeni tarihli
barkotlu e-devlet çıktısı)
5583/1-1

—— • ——
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:
MERKEZ TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Türkiye İstatistik Kurumu Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı, Bilişim
Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam
edilmek üzere sınavla 7 (Yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Adayların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/)
ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde bulunan sınav ilanını
inceleyerek, şartları sağlayanların başvurularını Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personel
Daire Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No: 114 06420 Çankaya/ANKARA adresine şahsen
veya posta yoluyla yapmaları gerekmektedir.
Sıra No

Alınacak
Kişi Sayısı

Sınava Çağrılacak
Aday Sayısı

1

2

20

2

1

10

3

2

20

4
5
Toplam

1
1
7

10
10
70

Pozisyon
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Yazılım Uzmanı
Mobil Uygulama
Geliştiricisi
Yazılım Geliştirme
Uzmanı
Devops Mühendisi
İş Analisti

Aylık Brüt
Sözleşme Ücreti
Katsayı Tavanı
2 Katına kadar
2 Katına kadar
2 Katına kadar
2 Katına kadar
2 Katına kadar
5690/1-1
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Helal Akreditasyon Kurumundan:
UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
- Helal Akreditasyon Kurumu merkez teşkilatında boş bulunan toplam 8 (Sekiz) Helal
Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle Tablo 1’de belirtilen
alanlarda ve sayılarda Ankara’da görev yapmak üzere Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı
alınacaktır.
TABLO 1:
Grup

KPSS

No

Puan Türü

1

KPSS P3

2

KPSS P1

Öğrenin Dalları
İlahiyat Fakültesi bölümünden mezunu
olmak.
Gıda Mühendisliği lisans programından
mezun olmak.

Kontenjan

Sınava Katılacak

Sayısı

Aday Sayısı

2

8

2

8

1

4

2

8

1

4

Kimya Mühendisliği lisans programından
3

KPSS P1

veya Fakültelerin Kimya bölümünden
mezun olmak.

4

KPSS P1

Veteriner Fakültesi bölümünden mezun
olmak.
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler
ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası
ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası

5

KPSS P34

İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal
Bilimler lisans programlarının birinden
mezun olmak.

- Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar
başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal
belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Helal Akreditasyon Kurumuna aittir.
- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların Tablo 1’de
belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan
adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış
olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü
sınava çağrılacaktır.
II- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavında Tablo 1’de belirtilen puan türlerinden 80 veya üzeri puan almış
olmak,
- ÖSYM tarafından 2018 ve 2020 yılları arasında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavlarından (İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinin birinden) en az (C)
düzeyinde puan almış olmak,
- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, Tablo 1’de belirtilen bölümlerini veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi
itibariyle mezun olmak,
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- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
- 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1985 ve bu tarihten
sonra doğmuş olanlar),
III- SINAV BAŞVURUSU
Başvurular, 04/08/2020 tarihinde başlayıp 11/08/2020 tarihinde saat 18.00’de sona
erecektir.
Adaylar,
a) Helal Akreditasyon Kurumunun “www.hak.gov.tr” internet adresinde yer alan başvuru
dilekçesi ve başvuru formu (kendi el yazısı veya bilgisayar ortamında doldurulabilir.),
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) YDS/e-YDS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
ç) Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile şahsen başvuruda
bulunulması halinde Kurum tarafından bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) veya edevlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların
diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
d) Helal Akreditasyon Kurumunun “www.hak.gov.tr” internet adresinde yer alan
özgeçmiş formu (kendi el yazısı ile doldurulacaktır.),
e) Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (bir adedi forma
yapıştırılacak),
f) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,
ile birlikte şahsen veya iadeli taahhütlü olmak koşuluyla posta yoluyla Helal Akreditasyon
Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı “Mustafa Kemal Mahallesi
2120.Cadde No: 12 06530 Çankaya/ANKARA” adresine başvurmaları gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik
belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
IV - SINAV TARİHİ VE YERİ
- Giriş sınavı Ankara’da yapılacaktır.
- Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınava giriş
yerleri Helal Akreditasyon Kurumu (www.hak.gov.tr) internet sayfasında giriş sınavından en az
30 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
V - SINAV ŞEKLİ - KONULARI VE DEĞERLENDİRME
- Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
- Sözlü sınav adayların;
a) Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı, yönlerinden (a) bendi için elli puan,
(b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı
ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
- Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını Tablo 1’de ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde
mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.
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- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı
kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla
yedek liste belirlenir. Adayların giriş (sözlü) sınav puanlarının aynı olması halinde sırasıyla,
KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
- Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı
takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere
ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
- Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve
daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı
asil ve yedek listeler Helal Akreditasyon Kurumu (www.hak.gov.tr) internet sayfasında
duyurulacaktır.
VII - DİĞER HUSUSLAR
- Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bunların ataması yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak
başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav
sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama
işleminden vazgeçenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi
birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama
yapılacaktır.
- Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan,
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve
haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar
kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
- Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya
pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
VIII - İTİRAZ:
- Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Kurumun “http://www.hak.gov.tr”
internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde Helal Akreditasyon
Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapabileceklerdir.
- T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi geçtikten
sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
IX - BİLGİ ALMA
- Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurumun internet
sayfasından (http://www.hak.gov.tr) veya Helal Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığından “Mustafa Kemal Mahallesi 2120.Cadde No: 12
06530
Çankaya/ANKARA” temin edilebilir.
- Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:
(0312) 939 08 00 / 0883 - 0826
İlan olunur.
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Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23. ve 24. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri
Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Doçent kadrosuna başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor
Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili fakülte dekanlıkları ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine
şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler
nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir).
Başvuru formlarına ve Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Ölçütleri Yönergesi’ne www.tarsus.edu.tr adresinden erişilebilir.
Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gündür.
Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları
geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının
sonradan anlaşılması halinde dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise
atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
Doçent kadroları daimi statüde olup; yurtdışından alınmış unvan ve diplomaların onaylı
suretleri ile Üniversitelerarası Kuruldan denklik belgelerinin alınmış olması gerekir.
2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında
başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Ölçütleri Yönergesi'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS,
KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer
yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas
alınacaktır.)
Başvuruda istenen belgeler: Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 adet
fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, e-devlet üzerinden alınan adli sicil belgesi, lisans, yüksek
lisans ve doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent kadrolarına
başvuru için)
Adaylar, özgeçmiş, yayın listesi, Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Ölçütleri Yönergesi’ndeki puan tablosunun doldurulmuş hali, bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan dosyayı doçentlik için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek)],
doktor öğretim üyeliği için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek)] olarak
ulaştıracaklardır.
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Kadro Birimi

Bölümü

Anabilim
Dalı/
Program

Kadro
Der. Adet Açıklamalar
Unvanı

İktisadi ve
İdari
Bilimler
Fakültesi

Yönetim
Bilişim
Sistemleri

Yönetim
Bilişim
Sistemleri

Doktor
Öğretim
Üyesi

5

1

Bilgisayar
Bilimleri

Doçent

1

1

Doktor
Mühendislik
Endüstri
Endüstri
Öğretim
Fakültesi Mühendisliği Mühendisliği
Üyesi

5

1

Mühendislik Bilgisayar
Fakültesi Mühendisliği

Mühendislik
Makine
Fakültesi Mühendisliği

Makine
Teorisi ve
Dinamiği

Doktor
Öğretim
Üyesi

5

1

Meslek
Dış Ticaret
Yüksekokulu

Dış Ticaret

Doktor
Öğretim
Üyesi

5

1

Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

Eczane
Hizmetleri

Eczane
Hizmetleri

Doktor
Öğretim
Üyesi

5

1

Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

Eczane
Hizmetleri

Eczane
Hizmetleri

Doktor
Öğretim
Üyesi

5

1

Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi

Finans ve
Bankacılık

Finans ve
Bankacılık

Doçent

1

1

Uygulamalı
Bilimler
Fakültesi

Uluslararası
Ticaret ve
Lojistik

Uluslararası Doktor
Ticaret ve Öğretim
Lojistik
Üyesi

5

1

Bilişim Sistemleri alanında
doktora yapmış olmak. Süreç
İyileştirme ve Endüstri 4.0
üzerine çalışmaları bulunmak.
Bilgisayar Bilimleri ve
Mühendisliği alanında
doçentliğini almış olmak.
Yapay öğrenme,
biyoenformatik ve veri
madenciliği üzerine
çalışmaları bulunmak.
Endüstri Mühendisliği
alanında doktora yapmış
olmak. Tedarik zinciri
yönetimi, sürdürülebilirlik ve
performans değerlendirme
konuları üzerine çalışmaları
bulunmak.
Makine Mühendisliği alanında
doktora yapmış olmak. Sistem
dinamiği ve kontrol ile
otonom araçlar üzerine
çalışmaları bulunmak.
Uluslararası Ticaret alanında
doktora yapmış olmak.
Lojistik maliyetler üzerine
çalışmaları bulunmak.
Biyokimya alanında doktora
yapmış olmak. Bakteri
popülasyonu tespitine yönelik
biyosensörler üzerine
çalışmaları bulunmak.
Eczacılık Biyokimya alanında
doktora yapmış olmak. Meme
ve prostat kanserleri üzerine
çalışmaları bulunmak.
Mikro İktisat alanında
doçentliğini almış olmak.
Hanehalkı davranışları üzerine
çalışmaları bulunmak.
İşletme alanında doktora
yapmış olmak. Uluslararası
Ticaret ve Pazarlama üzerine
çalışmaları bulunmak.
5652/1-1
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Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Şahinbey Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
S/No

Kadro
Sınıfı Derecesi Adedi
Unvanı

1

Zabıta
GİH
Memuru

6

10

2

Zabıta
GİH
Memuru

6

2

3

Zabıta
GİH
Memuru

7

28

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS
KPSS
Taban
Puan Türü
Puanı

Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat İşletme,
Maliye veya Maliye Muhasebe, Kamu Yönetimi
veya Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler,
Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
Erkek/ Kadın KPSSP3
İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri lisans
programlarından mezun olmak en az B sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak
Veteriner Lisans Programından mezun olmak, en
Erkek/ Kadın KPSSP3
az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat İşletme,
Maliye veya Maliye Muhasebe, Kamu Yönetimi
veya Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler,
Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
Erkek/ Kadın KPSS P3
İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri lisans
programlarından mezun olmak en az B sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak

70

70

70

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Şahinbey Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)
alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak.
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b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) 01/01/2020 tarihi itibariyle Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
(01/01/1990 tarihi ve daha sonra doğanlar)
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
1. Başvuru Formu Belediyemizin internet sayfasından (http://www.şahinbey.bel.tr) temin
edeceklerdir.
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan
kare kodlu ve barkod numaralı olan Lisans veya öğrenci belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı (kronik vb.
rahatsızlığı bulunmamak.
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
1-Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 31/08/2020’den 04/09/2020 günü mesai bitimine
kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında) Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi Akkent
Mahallesi 400 Nolu Cadde No.44/1 Şahinbey/Gaziantep adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
3- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesine müteakip Belediyemizin www.şahinbey.bel.tr resmi internet
sayfasından ilan edilecektir. Adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
d) Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
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e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
f) Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav
21/09/2020-25/09/2020 günleri ve tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar Saat 10:00
başlayacaktır. Sözlü Sınav için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi Akkent Mahallesi 400 Nolu
Cadde No: 44/1 Şahinbey/Gaziantep adresinde Uygulamalı sınav ise; Akkent Mahallesi Özdemir
Caddesi 27470 Nolu Sokak “Akkent Spor Köyü” adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı
sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak
kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen
katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat,
konularını kapsar.
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ
a) Sözlü sınav: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
ç) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan
edilir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
5766/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliği

1

–– Gümüşhane Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma
4

Merkezi Yönetmeliği
–– Lokman Hekim Üniversitesi İhale Yönetmeliği

9

–– Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

29

c - Çeşitli İlânlar

43

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük
90

Değerleri

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

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

