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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 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) Anabilim Dalı Başkanı: Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim

Dalları Başkanlarını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Dekan: Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
ç) Fakülte: Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
d) Fakülte Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim

Kurulunu,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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e) Klinik sorumlusu: Merkezin klinik sorumlusu öğretim üyesini,
f) Merkez (Hastane): Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini, 
g) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürü (Başhekim)’nü,
ğ) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
h) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Merkeze başvuran acil ve diğer tüm hastalara; bilimsel ölçütler ve gelişmeler doğ-

rultusunda ayaktan veya yatırılarak kaliteli bir ağız, diş ve çene sağlığı tedavi hizmeti sunmak.
b) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini

sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak.
c) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-

tırma koşullarını hazırlamak ve akademik desteği sağlamak.
ç) Fakültenin lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları kapsamında yapılması

gerekli klinik uygulamalara ve araştırmalara olanak sağlamak.
d) Diş hekimi, uzman diş hekimi ve/veya doktoralı diş hekimi yetiştirmek ve yardımcı

sağlık personelinin eğitimine destek vermek.
e) Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma mer-

kezleri başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında
Merkezin faaliyet alanları ile ilgili iş birliği yapmak.

f) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini arttırmak.
g) Çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak, ulaşı-

labilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkeze başvuran tüm hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir ağız, diş ve çene sağlığı

hizmeti vermek ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.
b) Diş hekimliği uzmanlık tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri

uygulayarak, lokal ve genel ameliyathanelerde hastaların ayakta veya yatarak müşahede, mua-
yene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlamak ve konuyla ilgili gerekli birimleri oluş-
turmak. 

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında tüm disiplinlerle toplum ağız ve diş sağlığına
yönelik araştırmalar konusunda iş birliği yapmak.

ç) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilecek toplum
ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak ve toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi ve
davranış eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

d) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla ki-
tap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarında
faaliyetlerde bulunmak. 

e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel
araştırma koşullarını hazırlamak.
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f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ağız ve diş sağlığıyla ilgili konularda kamu
ve/veya özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak ve ortak proje geliştirilmesine
imkân sağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve
uluslararası kurumlar ile iş birliği ve anlaşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları dü-
zenlemek, diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar, sem-
pozyumlar, kongreler ve benzeri faaliyetler organize etmek ve bilimsel görüşler sunmak.

ğ) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer
eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere; sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine
ilişkin altyapıyı hazırlamak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faali-
yetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür (Başhekim).
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür (Başhekim)
MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim), Üniversite Diş Hekimliği Fakültesinde devamlı

statüde görev yapan diş hekimi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile gö-
revlendirilir. 

(2) Süresi biten Müdür (Başhekim), yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce
aynı usulle değiştirilebilir. 

Müdür (Başhekim)’ün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:
a) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak hastane hizmetlerini yürütür ve temsil eder.

Yılda en az iki defa olmak üzere Dekana rapor sunar.
b) Merkezin verimli çalışması için gerekli tedbirleri alır ve gerekli düzenlemeleri yapar.

Yılda en az iki defa olmak üzere Dekana rapor sunar. 
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlar. Yılda

en az iki defa olmak üzere Dekana rapor sunar.
ç) Anabilim/Bilim Dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit

eder ve bütçe, kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Yönetim
Kuruluna sunar.

d) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını sağlar.
e) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lar.
f) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütür.
g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar

ve Yönetim Kuruluna sunar.
ğ) Diş Hekimliği Fakültesine bağlı Enfeksiyon Kontrol Komisyonunun aldığı kararların

işleyişini sağlar.
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h) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.
ı) İlgili mevzuat hükümlerinin verdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı hallerde ise Müdür (Başhekim)

başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:
a) Dekan ve dekan yardımcıları.
b) Müdür.
c) Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi üzerine Rektör ta-

rafından görevlendirilen üç öğretim üyesi.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.
(3) Dekanın görevi sona erdiğinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden

sona erer.
(4) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların

eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.
(5) Yönetim Kurulu raportörlüğünü fakülte sekreteri yürütür.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin,

ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını
yapmak ve koordinasyonunu sağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek
ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulun-
mak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,
laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu
birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında görüş ha-
zırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
f) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli

kararları almak ve her yılsonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için
tasarruf ve/veya teşvik yönünde tedbirler almak.

g) Müdür (Başhekim)’ün Merkezin yönetimi ile ilgili önerdiği bütün işleri değerlendi-
rerek karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi amacı ile Danışma Kurulu

oluşturulabilir.
(2) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Müdür (Başhekim), anabilim dalı baş-

kanları, diş hekimliği doktora/uzmanlık öğrencileri ve araştırma görevlileri arasından Rektör
tarafından görevlendirilen bir temsilci, Sorumlu Hemşire ve Müdür (Başhekim)’ün daveti ha-
linde ilgili birim/ünite sorumlularından oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyeleri, bir yıl için görevlendirilir, görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir.
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(4) Danışma Kurulu, gerekli olduğu takdirde, Dekanın çağrısı ile salt çoğunlukla top-
lanarak, her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirir ve bunlar arasından Merkezin
amaçlarına uygun ve Merkezin hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş
ve önerilerde bulunarak prensip kararları alır.

(5) Kararlar oy çokluğu ile alınır ve oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde
karar alınmış sayılır. Davet üzerine gelen birim/ünite sorumlularının oy hakkı yoktur.

(6) Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.
(7) Danışma Kurulunun raportörlüğünü Müdür (Başhekim), olmadığı durumlarda fa-

külte sekreteri yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Klinik sorumlusu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Anabilim dalının kadrolu öğretim üyeleri arasından, ilgili anabilim

dalında görev yapan öğretim üyesi yoksa diğer anabilim dallarından, bir öğretim üyesi anabilim
dalı akademik kurul kararı ile klinik sorumlusu olarak belirlenerek sorumluluk sürelerini gös-
terir zaman çizelgeleri ile birlikte Müdürlüğe bildirir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tüm tıbbi uygulamalar ile il-
gili olarak Müdür (Başhekim)’e ve Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından; ayrıca, altyapı
ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan lisans ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin
bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar
dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik so-
rumlusuna aittir. 

Merkezin ünite ve birimleri
MADDE 14 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan

alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliğini arttırmak amacıyla çalışma grupları, ko-
misyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim
Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya
laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdür (Başhe-
kim)’e karşı sorumludur.

(3) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, laboratuvar ve klinik
sorumluları; sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde
gerçekleştirilmesinden Merkez yönetimi ile iş birliği ve koordinasyon içinde olmakla yükümlü
ve sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Erciyes Üniversitesinden:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Kayseri Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Kayseri Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amacına, 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 Ka-

nununun 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: Erciyes Üniversitesi Kayseri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı;  Kayseri ilinin yazılı, görsel ve işitsel hafızasını oluş-

turarak ilin tarihi kimliğinin korunmasına katkı sağlamak ve Kayseri ilinin sosyal, kültürel, ta-
rihi, demografik, ekonomik ve sağlık konusunda bilgi bankasını kurarak yapılacak araştırmalar
için ilk çağlardan günümüze Kayseri tarihi ve kültürüyle ilgili her türlü bilgi, belge ve malze-
menin tespiti, temini ve değerlendirmesinin yanı sıra arşiv belgesi, şer’iyye sicili ve benzeri
ana kaynakların temini ile istatistik bilgi (veri tabanı) hizmeti sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Veri tabanı ve kütüphane sistemleri kurarak araştırmacıların ve kamu kurum ve ku-

ruluşları ile özel sektörün hizmetine sunmak.
b) Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve mevcut arşiv belgelerini dijital ortama

aktarıp günümüz harflerine çevirmek suretiyle bir arşiv merkezi oluşturmak ve Kayseri hak-
kında yazılı tüm eserleri toplamak.

c) Günlük hayatımızın en otantik kaynaklarından biri olan kadı defterleri (Şer’iyye si-
cilleri) kataloğunu hazırlamak ve bu defterler üzerinde ilmî araştırmalar yapmak.

ç) Kayseri hakkında yapılacak araştırmaları tedarik etmek üzere üniversiteler, araştırma
kurumları ve yayınevleri ile düzenli iletişim kurmak.
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d) Kayseri ilinde üretilen malların pazarlandığı ulusal ve uluslararası piyasalar hakkında
araştırma yapmak, edinilen bilgileri ve istatistikleri düzenli olarak arşivlemek, bunlardan yeni
bilgiler ortaya çıkarmak ve hizmete sunmak.

e) Kayseri sanayisinin talep ettiği ham madde ve yarı mamullerin pazarlarını elektronik
ortamda takip etmek, bunlar hakkında düzenli bir şekilde bilgi ve istatistikleri toplamak, bun-
lardan yeni bilgiler ortaya çıkarmak ve hizmete sunmak.

f) Merkezin amaçlarına uygun konularda bilimsel toplantılar düzenlemek ve düzenlenen
toplantılara katılmak, düzenlenen bilimsel toplantı metinlerini kitap ve yayına dönüştürmek.

g) Her yıl, Kayseri ilinin sosyal ve ekonomik durum raporu konulu çalışma yapılmasını
teşvik etmek.

ğ) Kayseri ilini ilgilendiren yerel, ulusal ve uluslararası haberleri yazılı ve elektronik
basından tedarik etmek ve web sayfasından duyurmak.

h) Geçmişten günümüze Kayseri’nin tarihinin yazılmasını teşvik etmek, bu konuda ça-
lışacak araştırmacılara mevcut arşiv kaynaklarını kullandırmak.

ı) Kayseri ilinin sosyal, kültürel, demografik, ekonomik ve sağlık konulu istatistiklerini
her yıl düzenli olarak toplamak, depolamak, işletmeci ve araştırmacıların hizmetine sunmak.

i) Kayseri ve bulunduğu bölgenin kalkınması ile ilgili devlet yatırım teşvik politikaları
hakkındaki bilgileri düzenli olarak tedarik etmek ve hizmete sunmak.

j) Kayseri ile ilgili yapılan araştırmaları yerel, ulusal ve uluslararası seviyede takip, tes-
pit ve tedarik ederek hizmete sunmak.

k) Kayseri hakkında yakın tarihin yazılmasını teşvik etmek.
l) Üniversitelerde yapılacak olan yüksek lisans, doktora tezleri ve diğer bilimsel araş-

tırmalardan, Merkezin amaçlarına uygun olanlarının yayınlanmasını teşvik etmek ve bu amaçla
diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

m) Faaliyet alanları kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında bulunan bilgi merkezleri
ve araştırmacı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

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 ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim
Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır, çalışmalarında Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık yapmak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Her yıl Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşleri alındıktan

sonra, geçmiş yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.
d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit

etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
Müdür Yardımcısı
MADDE 9 – (1) Müdür Yardımcısı; Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından Üni-

versitenin öğretim elemanları arasından üç yıllığına görevlendirilir. 
(2) Müdürün yokluğunda kendisine yardımcısı vekâlet eder.
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Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Rektör tarafından

Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek dört öğretim elemanı olmak üzere
toplam altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi dolan
üyenin tekrar görevlendirilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu olağan olarak üç ayda bir kez
toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oy-
ların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır. İzinsiz, özürsüz ve mazeretsiz
olarak üst üste iki defa veya bir yılda üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin
üyeliği kendiliğinden sona erer.            

(2) Yönetim Kurulunun görevleri, Merkezin yıllık faaliyet raporunu, gelecek yılın faa-
liyet planını, personel ve diğer ihtiyaçlarını görüşmek ve Rektörlüğe teklif etmektir.

Danışma Kurulu ve görevleri               
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında Üniversiteden ve Üniver-

site dışından üç yıl için görevlendirilecek on üyeden oluşur.  Görev süresi dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, olağan olarak altı ayda bir toplanır ve Merkezin amaçla-
rına uygun faaliyetler ile yeni açılımlar önerir. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Ku-
rulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes

Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ VE YÖRESİ TARİH ARAŞTIRMALARI 
MERKEZİ (KAYTAM) ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/4/1993 tarihli ve 21556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes
Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KAYTAM) Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinin, 16/11/2018

tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yö-
netmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama,
kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve kuru-
luşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çer-
çevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

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

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

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

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

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

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Müte-

velli Heyetinin uygun gördüğü İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi yöneticisi veya görevli-
lerini,

f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını

oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: İhsan Doğramacı Bilkent 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: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinin münhasıran eğitim-öğre-

tim faaliyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama,
temsil/ağırlama ve benzeri işlemleri,

j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,
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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: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

mamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmelik ile ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit

muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zama-
nında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğre-
tim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

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

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

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,

ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin
belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

Tahmini bedel
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-

mini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Ser-
maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme ra-
porlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale
komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fi-
yatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. İs-
teklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. 

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

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

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.
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(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

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

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

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

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

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

İlan
MADDE 10 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile

ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-
yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz. 

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-
zetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırıl-
maz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu de-
ğildir. 

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı. 
ç) Geçici teminat miktarı. 
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği. 
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

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

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz. 
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı, Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
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bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, un-
vanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

İhaleye katılamayacaklar
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar: 
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar. 
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer ka-

nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-
layı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-
lenler.

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

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

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

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

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası
olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

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

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

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

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

yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.
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(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal
ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının
%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç üre-
teceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygu-
lanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön ye-
terlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ila-
nında belirtilir.  

(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler
arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya
yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edil-
meyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sa-
yısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi

gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması. 

c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek altıyüzonaltıbinyediyüzkırksekiz TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kira-
lanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler. 

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu, ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-
dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-
rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın-
ması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
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işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üze-
rinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler so-
nucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı
fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır. 

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur. 

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

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

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

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE ora-
nına göre güncellenecek üçyüzsekizbinüçyüzyetmişdört 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 yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-

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

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

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
(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.
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(6) Üniversite, Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme
kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluştura-
bilir veya bu sistemlere katılabilir. 

Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-
minat alınması zorunlu değildir.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. 

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-
zalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek
nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede
isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen
sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatları gelir kaydedilir. 

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-
çilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kri-
terlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üni-
versitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu tek-
lifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açık-
lamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri redde-
dilir.

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

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

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsur-
ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.
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(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. 

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. 

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. 

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin do-
kuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yü-
kümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en
geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı bel-
gelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir. 

Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 26 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Mua-
yene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokü-
manında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası 

ve Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler 

İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.

Kapalı teklif usulü
MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-
rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-
hürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi
işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

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

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

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-
retiyle ihale sonuçlandırılır.

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

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-
derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
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(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

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

den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.
(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak

fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı
gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırla-
maya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu
durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

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

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif
eden istekliyle sözleşme imzalanır. 

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

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda be-
lirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-
mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-
lirtilir. 

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-
mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur. 

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

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
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İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-
leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

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

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. 

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

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

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

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, 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 dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyeti kararı alır. Alınan bu kararlar
Üniversite tarafından ilan edilir. 

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün iha-

leler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleş-
meler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön ye-
terlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri
MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

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

İtiraz
MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.
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(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Mütevelli Heyeti yürütür.
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ANADOLU KUVATERNER 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Anadolu Ku-

vaterner Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Süleyman Demirel Üniversitesi Anadolu Kuvaterner

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 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) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Anadolu Kuvaterner Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Jeokronolojik, sedimantolojik, jeokimyasal, palinolojik ve paleobotanik analizler

yapmak.
b) Doğa bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında disiplinler arası çalışmalara önderlik

etmek.
c) Anadolu kültür ve doğal ortam zenginliğine dair farklı arkeoloji ve yer bilimleri alan-

larında uzman araştırmacıları bir araya getirmek.
ç) Anadolu kültür ve doğal ortam zenginliğine dair araştırma önceliklerini belirlemek.
d) Olası iklim değişiklikleri yaşandığında, bu iklimsel değişikliğe adaptasyon sağlan-

ması ve ekonomik güvenlik bakımından alınması gereken tedbirlere ilişkin politikalar gelişti-
rilmesinde önemli altlıklar oluşturmak.

e) Jeoarkeoloji çalışmalarının yaygınlaştırılması amacıyla donanımlı araştırmacı yetiş-
tirilmesine katkı sağlamak.

f) Paleoekoloji ve insan-iklim etkileşimi konusunda kurslar, seminerler, konferanslar,
kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek, yapılan araştırma ve proje sonuçlarının paylaşıl-
ması için bilimsel yayınlar yapmak.
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g) Bireysel olarak yapılması mümkün olamayan öncü fikirlerin geliştirilmesi için iş-
birliği yapmak (çok uluslu çalışmak).

ğ) Anadolu’nun kültür ve doğa mirası zenginliği üzerine hem bilgi ekosistemi ve hem
de ilgi ekosistemini kurmak.

h) Çevre, insan hakları, demokrasi ve yaşam kalitesinin gelişmesine katkıda bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yeni iletişim teknolojilerini, dijital veri üretimini-yönetimi, interneti, web sitelerini,

sayısallaştırmayı etkin kullanmak.
b) Proje bazlı çalışarak, disiplinler arası proje kurgulamak, projelere destek vermek.
c) Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinde ilişkisel, bütüncül ve kantitatif veri değerlendirme

yazılımı ve modelleri geliştirerek analizler gerçekleştirerek bu konuda ihtiyaç duyan birimlere
bilimsel destek hizmetleri sağlamak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Öncelikli olarak Anadolu genelinde araştırmalar yapmak, konu ile ilgili kitap, makale,
belge, doküman ve benzeri malzemelerin teminini sağlamak.

d) Üniversite bünyesinde paleoekoloji ve arkeoloji araştırmaları konusunda yapılan
proje, araştırma, uygulama ve benzeri çalışmalara destek olacak altyapıyı ve akademisyen po-
tansiyelini belirlemek, mevcut akademik personeli ve lisansüstü öğrencileri konu ile ilgili ça-
lışma yapmaya teşvik etmek.

e) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında uluslararası dü-
zeyde kongre, sempozyum, konferans, seminer, panel, çalıştay ve eğitimler düzenlemek veya
düzenlenmesine yardımcı olmak, konuyla ilgili bilim insanlarını bu çalışmalara davet etmek.

f) Üniversitedeki mevcut altyapıyı kuvaterner araştırmalarına yönelik kullanarak kamu
kurumlarının ve özel kuruluşların bu alandaki ihtiyaçları karşılanarak yörenin kalkınmasına
katkı sağlamak.

g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede kuvaterner bilimi alanında çalışan öğretim ele-

manları arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten
Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilir. Müdürün görevi başında bulunamadığı hâllerde müdür yardımcılarından biri Mü-
düre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevleri sona
erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak ve bunun için gereken her türlü tedbiri al-

mak.
b) Yönetim Kurulu toplantılarını organize etmek, toplantı gündemini belirlemek ve top-

lantılara başkanlık etmek.
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c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yurt içi ve yurt dışı ile ilgili Merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun

proje ve karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayıp

Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin idari işlerini yürütmek, ihtiyaçları belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür dahil beş kişiden oluşur. Di-

ğer dört üye Merkezin çalışma alanıyla ilgili öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi
ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirile-
bilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine Müdürün önerisi ile Rektör tara-
fından yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile Müdürün başkanlığında yılda iki kez toplanır.
Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.
b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar

almak.
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma grupları ve bu gruplara atanacak

adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak.
ç) Mevcut imkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak.
d) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporunu görüşüp karara bağlamak.
e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmaları yürütmek ve ve-

rimliliği artırmak amacıyla Rektörün onayı ile çalışma grupları oluşturulabilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.

Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 644 

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

 
 691 
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Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 663 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 664 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 665 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 666 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Ankara İli Beypazarı Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait ilçenin Kurtuluş Mahallesi 1708 ada 4 parsel 

üzerinde bulunan 7.286,37 m²’lik arsa vasıflı imar planında konut-ticaret parseli olarak ayrılmış 
taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 
hazırlanan şartname gereğince satılacaktır. 

Taşınmazın satış ihalesi Beypazarı Belediyesi İhale Odasında (Kurtuluş Mah. Halil 
Şıvgın Cad. No: 5/2 PK: 06730 Beypazarı/ANKARA) Encümenimizce 22.02.2021 tarihinde 
Saat: 14.05’ de yapılacaktır. 

Satışa esas Muhammen Bedel: 4.736.140,50-TL olup,  Geçici Teminatı:%3  142.085,00-TL dır. 
İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER 
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler 

şunlardır: 
1) Teklif mektubu 
2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu 
3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti 
4) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgâh Belgesi) 
5) İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, 
6) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin 

adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname, 
7) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge 
ve imza sirküleri 

8) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 
taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek. 

9) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi. 
Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile 

birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak ( teklif mektupları iç 
zarfa koyulacak, ağzı kapatılıp teklif sahibi tarafından  imzalanacak ve  diğer ihale evrakı ile 
birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır. İç ve dış zarfların üzerine teklif veren kişi yâda 
kuruluşun ismi ve irtibat telefonu yazılacaktır.) 22.02.2021 tarihine rastlayan Pazartesi günü ihale 
saatine kadar Beypazarı Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) verilmek üzere Emlak ve 
İstimlâk Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta ile 
yapılacak tekliflerde meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLANEN DUYURULUR. 629/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: 
Madde:1-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun mülkiyetinde bulunan nitelikleri ve 

muhammen bedelleri aşağıda belirtilen Adana İli, Seyhan İlçesi, Çınarlı Mahallesi 391 Ada, 215 
Parsel üzerinde yer alan arsa vasıflı taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi 
uyarınca “kapalı teklif usulü” artırma suretiyle ihale dokümanında belirtilen kayıt ve şartlarda 
peşin bedelle satışa çıkartılmıştır. 

 
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ NİTELİĞİ 

Adana Seyhan Çınarlı Arsa 

Pafta Ada/Parsel Brüt m² Muhammen Bedel (KDV hariç) 
Geçici Teminat 

Bedeli 
- 391/215 3.365 27.167.833,34 TL 815.035,00.-TL 
 
Madde:2-Satışa konu gayrimenkulün satış ihalesi, 09 Mart 2021 Salı günü saat 14:00’da 

Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 Bilkent-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu merkez hizmet binasında yapılacaktır. 

Madde:3-İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler: (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınacak 
belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak şartıyla) 

A) Gerçek Kişilerden; 
1-Tebligat için adres beyanı. 
2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. 
3-Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. 
4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi. 
5-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. 
6-Her sayfası imzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi. 
B) Tüzel Kişilerden; 
1- İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya 

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir 
belge,  

2-Tebligat için adres beyanı. 
3-Noter tasdikli imza beyannamesi. 
4-Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. 
5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi. 
6-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. 
7-Her sayfası imzalı ve kaşeli Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi. 
C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. 
Madde:4-Geçici Teminat: İstekliler satın almayı düşündükleri konutun muhammen 

bedelinin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir. 
Madde:5-İhale dokümanının görülmesi ve temini: İhale dokümanı; Radyo ve Televizyon 

Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 Bilkent-Çankaya/ANKARA adresinde 
mesai saatleri içerisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.  
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Madde:6-Tekliflerin verilmesi: İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14:00’a kadar 
sıra numaralı alındılar karşılığında Taşınmaz Mal Satış İhale Komisyon Başkanlığına teslim 
edeceklerdir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler 
iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale günü saat 14:00’a 
kadar Taşınmaz Mal Satış İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır.  

İsteklinin yukarıda belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya postadaki gecikmeler 
kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri sürülmeyecektir. 

Madde:7-Satış bedelinin ödenmesi: İhale üzerinde kalan istekli, ihale sonucuna ilişkin 
tebligatı aldığı tarihten itibaren 7(yedi) işgünü içinde ihale bedeli üzerinden ihale karar damga 
vergisi ile katma değer vergisini (KDV) ilgili vergi dairesine yatırmak ve ihale bedelinin 
tamamını peşin ödemek zorundadır. 

İhale sonucunun, istekliye elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü posta 
yoluyla gönderilmesi halinde teslim edildiği tarih tarafınıza tebliğ tarihi sayılacaktır. 

Madde:8- Üst Kurul, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen 
serbesttir. 

 579/1-1 
—— • —— 

2021 YILI ZİRAAT MÜHENDİSİ, ELEKTRİK MÜHENDİSİ VE ELEKTRİKÇİ - GENEL 
İŞÇİLİKLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2021 

Yılı Ziraat Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Elektrikçi - Genel İşçilikleri Hizmet Alımı 
İşçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili 
işletme müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 
Daire Başkanlığı’ndan 250,00 TL karşılığında temin edebilirler. 

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden 
az olmamak üzere geçici teminat verecektir.  

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 16.02.2021 Salı günü saat 14:30’a kadar 
TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

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

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

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
A D R E S : 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No:62         Bakanlıklar/ANKARA  
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax: (0.312) 417 78 39 660/1-1 
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TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 
İstanbul İli Silivri Belediye Başkanlığından: 
1- Aşağıda tabloda bilgileri bulunan, mülkiyeti Silivri Belediyesi'ne ait, ilçemiz Selimpaşa 

Mahallesi, 409 ada, 2 parselde ve Ortaköy Mahallesi, 332 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazların, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulüyle, 17.02.2021 
Çarşamba Günü saat 1400 'te aşağıdaki listede gösterilen Muhammen Bedeller üzerinden, Silivri 
Belediyesi Merkez Binası, Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni tarafından satış ihalesi 
yapılacaktır. 

 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR 
Sıra 
No İlçe Mahalle Ada Parsel Cinsi Alanı (m2) İmar Durumu Muhammen 

Bedel (TL) 
Geçici 

Teminat(TL) 

1 Silivri Selimpaşa 409 2 Arsa 891,25 

1/1000 ölçekli U.İ.P. da 2 
Kat Konut Alanı TAKS 
0,15 KAKS 0,30 (tevhid 

şartı bulunmaktadır) 

999.982,50  
TL 

30.000,00  
TL 

2 Silivri Ortaköy 332 7 Arsa 7.565,00 
1/1000 ölçekli U.İ.P. da 

Sanayi Alanı, E.0,80 
h.7,50m. Bitişik Nizam 

18.912.500,00 
TL 

567.375,00  
TL 

2- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER : 
a) Kimlik Fotokopisi, 
b) İkametgah Belgesi. 
c) Nüfus Kayıt Örneği. 
d) Tüzel kişiler için Türkiye'de tebligat adres beyanı, 
e) Gerçek kişiler için, Noter Tasdikli İmza Sirküleri, 
f) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin Noter Tasdikli Yetki Belgesi ve imza Sirküleri. 
g) İhaleye vekaleten katılacaklar, Noter Tasdikli Vekaletname Örneği ve imza Sirküleri, 
h) İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve/veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin 

aslı veya Noter Tasdikli sureti.  
ı) Taşınmaz için yatırılmış Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu. 
i) İstekli Şartnamenin her sayfasına "Okudum, Anladım" yazarak, son sayfasına ayrıca ad-

soyad yazarak imzalayacaktır. Şartname bedeli 250,00 TL olup, Şartname Bedelini yatırdığına 
dair Makbuz, 

j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,  
k) Yukarıda b, c şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır. 
l) İstekliler verecekleri fiyat tekliflerini, yazı ve rakamla, okunaklı ve anlaşılır bir şekilde 

belirteceklerdir. Tekliflerde kazıntı ve silinti olmayacaktır. Ayrıca, şartnameyi kabul ve taahhüt 
ettiklerine dair imzalayarak iç zarfa koyacaklardır. 

m) İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname ve taşınmazları, taşınmazların imar 
durumlarını gördüğüne dair dilekçe. 

n) İhaleye katılacaklar istenen belgeleri, şartnamenin 10. maddede belirtilen tarihlerde, 
mesai bitimine kadar, ayrı ayrı, hazırlayacakları kapalı zarf içerisinde, Alındı Belgesi karşılığı, 
Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

3- Kapalı teklif zarfları; istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iç zarfı ile birlikte dış 
zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları; 16.02.2021 Salı Günü 
mesai saati bitimine (16:00) kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. 

4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
5- Satış İhalesine ait şartname, taşınmazların tapu kayıtları ve imar durumları, ilan edildikten 

sonra her gün mesai saatleri içerisinde, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir 
ve ihale şartnamesi 250,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir. 

 607/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA, DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA VE KUM-ÇAKIL 
İŞLETME RUHSATLARI İHALE EDİLECEKTİR 

Bolu İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 
Bolu İli, Merkez İlçesi, Gövem Köyü hudutları içerisinde ER:3338450 erişim numaralı 

jeotermal kaynak arama ruhsatı, Çatakören Köyü sınırları içerisinde ER1:3252015-ER2:3252032-
ER3:3252033-ER4:3252034 erişim numaralı 1(a) grubu Kum-Çakıl işletme ruhsatı, Yeniçağa 
İlçesi, Yukarıkuldan Köyü hudutları içerisindeki ER:3350733 erişim numaralı Doğal Mineralli Su 
arama ruhsatı, Yeniçağa İlçesi, Doğancı köyü hudutları içerisinde ER:3355544 erişim numaralı 
jeotermal kaynak arama ruhsatı ve Dörtdivan ilçesi, Yağbaşlar Köyü hudutları içerisindeki 
ER:3358081 erişim numaralı Jeotermal kaynak-doğal mineralli su arama ruhsatı, 5686 sayılı 
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1.fıkrasının (c). bendi 
ile Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi ile 3213 sayılı Maden Kanununun 30.Maddesi 
gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif 
Artırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır. 

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Bolu İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. 
İhale dosyası mesai saatlerinde Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.  

 
İhale Edilerek 

Ruhsatlandırılacak 
Saha 

CİNSİ 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici Teminat 

İhale Tarihi ve 
Saati 

Bolu İli, Merkez 
İlçesi Gövem 

Köyü 

Jeotermal Kaynak 
Arama Ruhsatı 

100.000.00 TL 15.000,00 TL 
23/02/2021 

Saat:14:00 ve 
müteakiben. 

Bolu İli, Yeniçağa 
İlçesi 

Yukarıkuldan 
Köyü 

Doğal Mineralli 
Su Arama Ruhsatı 

150.000.00 TL 22.500,00 TL 
23/02/2021 

Saat:14:00 ve 
müteakiben. 

Bolu İli, Yeniçağa 
İlçesi Doğancı 

Köyü 

Jeotermal Kaynak 
Arama Ruhsatı 

200.000,00 TL 30.000,00 TL 
23/02/2021 

Saat:14:00 ve 
müteakiben. 

Bolu İli, Dörtdivan 
İlçesi Yağbaşlar 

Köyü 

Jeo. Kaynak-
D.M.S Arama 

Ruhsatı 
160.000,00 TL 24.000,00 TL 

23/02/2021 
Saat:14:00 ve 
müteakiben. 

Bolu İli, Merkez 
İlçesi Çatakören 

Köyü 

1(a) Grubu Kum-
Çakıl İşl. Ruhsatı 

25.000,00 TL 3.750,00 TL 
23/02/2021 

Saat:14:00 ve 
müteakiben. 

 
İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 
a- Gerçek Kişiler; 
1- T.C Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti  
2- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge 
3- Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile 

e-posta adresi, 
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4- Noterden onaylı imza beyannamesi  

5- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

6- Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte) 

7- İhale dokümanının alındığına dair 1.000,00 -TL’lik banka makbuzu 
8- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu  

9- Jeotermal Sahalar İçin; 221.495,00 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, 

banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir Mali 

Yeterlilik Belgesi 
10- Maden Sahaları İçin; 378.862,00 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, 

banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir Mali 

Yeterlilik Belgesi 

b) Tüzel Kişiler; 
1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi, 

2- Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği 

hususu yazan Ticaret Sicil Gazetesi, 
3- Vergi Levhası (onaylı),  

4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

6- Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık 

sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine 

sunmaları gerekmektedir. 
7- İhale dokümanının alındığına dair 1.000,00-TL’lik makbuz. 

8- Tebligat için ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-

posta adresi, 

9- Jeotermal Sahalar İçin; 221.495,00 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, 
banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir Mali 

Yeterlilik Belgesi 

10- Maden Sahaları İçin; 378.862,00 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, 

banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir Mali 
Yeterlilik Belgesi 

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 13:30’a kadar dilekçe ile birlikte Bolu İl 

Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere 

yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır. 
İlan olunur.  580/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

1-İhalenin Konusu: 

Mülkiyeti Muş İl Özel İdaresine ait, Muş İli Merkez İçesi Kültür Mahallesinde bulunan 

ada, parsel numarası, yüzölçümü, geçici teminat tutarı ve muhammen bedeli aşağıda belirtilen 

taşınmazın satış işi. 

2 - İhalenin Yapılış ve Ödeme Şekli 

İhale konusu satış, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi Kapalı Teklif usulü 

artırma suretiyle ihale edilecektir. İhale satış bedelinin tamamı PEŞİN ödenecektir. 

3 - İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 

500,00 TL karşılığında Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (15 

Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No.25 Merkez/MUŞ) temin edebilirler. 

4 - Geçici Teminat Miktarı: 

Geçici teminat tutarı Muhammen Bedelin %3 ’üdür. Geçici teminat nakit olarak ‘‘İl Özel 

İdaresi Muhasebe servisinden alınacak Teslimat Müzekkeresi ile bankaya yatırılacak veya o iş 

için herhangi bir bankada bloke edilerek yatırılabilir’’ ibaresinin yazılması gerekmektedir. 

Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları süresiz 

teminat mektuplarını vereceklerdir. 

5 - İhalenin Tarihi Saati Yeri : 

Söz konusu taşınmazın satış ihalesi 17/02/2021 Çarşamba günü Muş İl Özel İdaresi 

Hizmet Binası (15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No. 25 Merkez/MUŞ) 

Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

6 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler: 

a) Geçici teminatı yatırdığına dair belge 

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname 

c) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için) 

d) Noterden tasdikli nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için) 

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), ayrıca irtibat için telefon veya 

faks numarası 

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (Güncel) 

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen 

belgeleri vereceklerdir. 
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h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz 

ı) Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı.(Güncel) 

i) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi 

veya imza sirküleri 

j) İdaremize borcu olmadığına dair kurumumuz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış 

borcu yoktur belgesi 

k) Satışa sunulan taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi 

l) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

m) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

7- İhale Komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8- İhaleden doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım 

giderleri, sözleşme giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir. 

9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulüyle satış 

ihalesi yapılacak olan taşınmaz mal ile ilgili tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra 

numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Alındı numarası 

zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın 

üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık 

adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon 

Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin 

alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir 

sebeple geri alınamaz. 

10- İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

 

İli İlçesi Mah. Ada Parsel 
İmar 

Durumu 
Niteliği m² Muhammen Bedel 

Geçici Teminat 

Tutarı 

İhale Tarihi 

ve Saati 

Muş Merkez Kültür 450 120 
Ticari 

Alanı 
Arsa 8.055,00 35.774.998,00TL 1.073.250,00 TL 

17.02.2021 

10:45 

 

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM: 

15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No.25 Merkez/MUŞ 

Tel: 0436 212 11 65 Dahili : 1217 Faks: 0436 212 17 92   

İlan olunur 

 578/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

İskenderun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1997/1076 Esas, 1999/1000 Karar sayılı 

dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 670/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 28.01.2021 Karar No: 7498 

ŞİRKETİN:  

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

• MERKEZİ VE 

 TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10   06530 

     Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 06.10.2021 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Süre uzatımı 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/L43-c4 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 13.575 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLLERİ : Diyarbakır 

• VERİLİŞ TARİHİ : 06.12.2015 

TALEP: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, ili, 

yüzölçümü ve pafta numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin 06.12.2020 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl 

süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli 

ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin 

belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, AR/TPO/K/L43-c4 pafta numaralı petrol 

arama ruhsatının süresinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası 

gereğince, 06.12.2020 tarihinden 06.12.2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar 

verilmiştir. 669/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Anadolu Çocuk Yardım Eğitim Kültür Sağlık Vakfı (ANAÇOK Vakfı). 
VAKFEDENLER : Mustafa Selim SÜRMELİ, Muhammed Ubeyd KORBEY, Kenan 

CEYLAN. 
VAKFIN İKAMETGÂHI : İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.01.2021 tarihinde kesinleşen 04.12.2020 
tarihinde tavzih edilen 10.11.2020 tarihli ve E:2020/204, K:2020/508 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Hangi yaşta ve nerde olursa olsun yardıma, eğitime, kültüre ve 
sağlığa ihtiyaç duyan çocuklara destek olmak, onların bu kapsamda sorun ve ihtiyaçları 
konusunda toplumları bilgilendirmek, dikkatleri çekmek ve senette belirtilen diğer amaçları 
gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 11.000 Euro (OnbirbinEuro). 
YÖNETİM KURULU : Mustafa Selim SÜRMELİ, Muhammed Ubeyd KORBEY, Emine 

BECIC, Mesut YÜCEL, Kenan CEYLAN. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Sigarayla Savaş 
Derneği’ne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 668/1-1 

—— • —— 
Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Tıp Fakültesinin 
Profesör kadrosuna tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF 
formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta 
adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşulları sağlamaları gerekmektedir. 
Profesör kadrosu için: 
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak, 
• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 
• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak. 
 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Son Başvuru Tarihi 
Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Profesör 1 16 Şubat 2021 
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Profesör 2 16 Şubat 2021 

 
 601/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 649/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 651/1-1 
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Faruk Saraç Tasarım  Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav  ile Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi 

alınacaktır. 

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara Meslek 

Yüksekokulumuzun web sayfası www.faruksarac.edu.tr den ulaşılabilir. 

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihi takip  eden 15 gün  içerisinde 

Müdürlüğümüz İstanbul Yerleşkesi (Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No: 2 Ahır Kapı Feneri 

Yanı Fatih/İSTANBUL) İnsan Kaynakları Birimine şahsen veya kargo yoluyla yapılacaktır. 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 
Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı/ 

Program 

Uzmanlık Alanı/ 

Aranılan Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Faruk Saraç Tasarım 

Meslek Yüksekokulu 

(İstanbul Yerleşkesi) 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü 

Anestezi 

Programı 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu 

olmak, alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak 

ve belgelendirmek kaydıyla en az 

2 (iki) yıl yoğun bakım 

tecrübesine sahip olmak. 

1 
Öğr. 

Gör. 

Faruk Saraç Tasarım 

Meslek Yüksekokulu 

(İstanbul Yerleşkesi) 

Kozmetik Bakım ve 

Güzellik Hizmetleri 

Bölümü 

Saç Bakımı ve 

Güzellik 

Hizmetleri 

Lisans mezunu olmak ve Lisans 

eğitimi sonrası belgelendirmek 

kaydıyla Saç Bakımı ve Güzellik 

Hizmetleri alanında en az 2 (iki) 

yıl deneyime sahip olmak. 

1 
Öğr. 

Gör. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 

şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER 

● Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro 

Unvanı,  Başvuran  Adayın  İletişim  ve Adres Bilgisi ile Başvuruda  Teslim  Ettiği Evraklarının 

Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.) 

http://www.medipol.edu.tr/
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● Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.) 

● YÖK formatlı güncel Özgeçmiş 

● Diploma fotokopileri (lisans diploması noter onaylı, diğerlerinin asıllarının olması 

halinde aslı gibidir yapılır.) 

● Resmi transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır.) 

● ALES Sonuç Belgesi 

● Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 

olanlar getirecektir.) 

● 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 

● Çalışma belgesi 

● Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil 

belgesi) 

● Adli sicil kaydını gösterir belge (e-Devlet) 

● Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen 

tarihlerde başvurular şahsen veya  posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak Başvuruların son  

başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden  

dolayı süresinde  ulaşmayan  başvurular  kabul edilmeyecektir. 

Muafiyet: 

MADDE 14 - (Değişik: RG-14/3/2016-29653) 

(1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş 

hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim  

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve 

yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış 

veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına 

başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz. 

İlanımızda yer alan Saç Bakımı ve  Güzellik Hizmetleri  Programı  için  yükseköğretim 

kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav 

şartı aranmaz. 

Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları http://www.faruksarac.edu.tr adresinde 

ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru Adresi 

Faruk  Saraç  Tasarım  Meslek  Yüksekokulu,  İnsan  Kaynakları  Birimi,  Cankurtaran  

Mah. Kennedy Cad. No: 2 Ahır Kapı Feneri Yanı Fatih/İSTANBUL adresine gönderilecektir. 
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İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 

FAKÜLTE / 

BİRİM 

BÖLÜM / 

PROGRAM 

ANABİLİM DALI / 

BİLİMDALI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

UZMANLIK ALANI / 

ARANILAN ŞARTLAR 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 

Dr. Öğr.  

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve  

Anezteziyoloji ve Reanimasyon 

Anabilim Dalında uzmanlık 

eğitimini tamamlamış olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Doç. Dr. 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve 

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında 

doçentlik unvanına sahip olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve 

Genel Cerrahi alanında doçentlik 

unvanına sahip olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Üroloji 

Dr. Öğr.  

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve  

Üroloji Anabilim Dalında 

uzmanlık eğitimini tamamlamış 

olmak. 

Diş 

Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 

Bilimler 

Bölümü 

Protetik Diş Tedavisi Prof. Dr. 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

olup, Protetik Diş Tedavisi 

anabilim dalından Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ergoterapi  
Dr. Öğr.  

Üyesi 
1 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

veya Ergoterapi bölümlerinden 

birinde lisans mezunu olmak ve 

Ergoterapi alanında doktora 

eğitimini tamamlamış olmak. 

 

İlk Başvuru Tarihi : 01.02.2021  

Son Başvuru Tarihi : 15.02.2021 

Başvuru Yeri: Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No: 40/2  

Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39 

Başvurular, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile 

yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. 
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Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 1 Şubat 2021 – Sayı : 31382 

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı 
yapılacaktır. 

İstenilen Belgeler: 
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)  
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti, 
Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli 

Sureti),  
Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti), 
ALES Sonuç Belgesi, 
Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan 

istenilmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en 
az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak 
gerekir.) 

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla 
yapılacaktır. 

Öğretim elemanı başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi İlgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul 

Müdürlükleri, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul 
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01/02/2021 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 15/02/2021 
ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 17/02/2021 
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 19/02/2021 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 22/02/2021 

FAKÜLTE / 

YÜKSEKOKUL 

Bölüm / 

Program 
Unvan 

Kadro 

Sayısı 
İlan Özel Şartı ALES DİL 

SAĞLIK 

HİZMETLERİ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. 

70-

SAY 
- 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

Grafik 

Tasarım 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim 

Tasarımı, Görsel İletişim ve Tasarım Bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

70-EA/ 

SÖZ 
- 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili 
maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

İstenilen Belgeler 
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)  
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti  
Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti 
Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna 

yapılacak başvuruları için) 
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 
Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru 

için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım dosya veya CD, 
DVD, USB ortamında iletilebilir.) 

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,) 
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın 
Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. 

Profesör, Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi 

Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet 
Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul 

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01/02/2021 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 15/02/2021 

FAKÜLTE / 
YÜKSEKOKUL 

Bölüm Unvan 
Kadro 
Sayısı 

İlan Özel Şartı 

SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Doçent 1 
Doçentliğini Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bilim dalında almış 
olmak. 

SAĞLIK HİZMETLERİ 
MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

Ağız ve Diş 
Sağlığı 

Doçent 1 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Ağız, Diş 
ve Çene Cerrahisi alanında almış olmak. 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Alanında uzmanlığını 
almış olmak. 

Anestezi 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anestezi ve Reanimasyon 
alanında uzmanlığını almış olmak. 

İlk ve Acil 
Yardım 

Profesör 1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Kalp ve Damar 
Cerrahisi alanında almış olmak. 

Tıbbi 
Görüntüleme 

Teknikleri 
Programı 

Profesör 1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Radyoloji veya 
Radyasyon Onkolojisi alanında almış olmak. 

Doçent 1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Radyoloji veya 
Radyasyon Onkolojisi alanında almış olmak. 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Radyoloji veya 
Radyasyon Onkolojisi alanında almış olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Erciyes Üniversitesi Kayseri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KAYTAM)

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik

–– İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Anadolu Kuvaterner Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


