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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik, Atılım Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının 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, 

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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b) Merkez (ATÜGAM): Atılım Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Atılım Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Göç konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları

yapmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ilgili ulusal/uluslararası, resmî ve özel kuru-

luşlar ile iş birliği içinde ortak çalışmalar üretmek.

c) Üniversitenin ilgili lisans ve lisansüstü programları ile birlikte iş birliği içinde bu-

lunmak, koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek.

ç) Göç alanında mevcut olan ulusal ve uluslararası literatürü, Üniversite kütüphanesi

ile iş birliği içinde Üniversiteye kazandırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetler alanları şunlardır: 

a) Göç ile ilgili konularda Üniversite genelinde farkındalığın arttırılması amacıyla et-

kinlikler yapmak.

b) Türkiye ve dünyadaki göç süreçleri ile ilgili konularda araştırmalar, yayınlar, projeler

yapmak ve tematik merkez alt çalışma grupları kurmak. 

c) Göçün her türlü boyutunu kapsayan konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konfe-

rans, sempozyum, konuşu (kolokyum), seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinlik-

lerde bulunmak. 

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında göç ile ilgili konularda faaliyet gösteren ulusal

ve uluslararası, resmî veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar,

projeler yapmak ve eğitim programları düzenlemek.

d) Ulusal ve uluslararası göç politikaları geliştirilmesine katkıda bulunmak. 

e) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki konularda lisansüstü ve doktora sonrası dü-

zeyindeki araştırmaları teşvik etmek ve Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile bu alanlarda iş

birliği içinde olmak.

f) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin Yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu. 

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili akademik çalışmalar yü-

rütmüş ve yürütmekte olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından, üç yıl süreyle

Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi üzerine en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak

görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Mü-

dür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet

altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek. 

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

c) Merkez faaliyetlerinin 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini

sağlamak. 

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. 

d) Merkezin idari işlerini yürütmek. 

e) Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Ku-

ruluna sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin faaliyetleriyle ilgili ulusal ve ulus-

lararası kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek Merkezin faaliyetlerine ve amacına uygun pro-

jelerin yürütülmesine destek olmak ve bunlara ulusal ve uluslararası destek ve mali kaynak

sağlanması için girişimlerde bulunmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin

tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üye-

ler olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden gö-

revlendirilebilir.

(2) Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden görev süresi dolmadan önce üyelikten

ayrılanların yerine, Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları ara-

sından Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri

üyenin görev süresi sonuna kadar görev yaparlar. 
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(3) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ve Müdür tarafından belirlenen gündemle

toplanır. Müdürün uygun görmesi hâlinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler

üzerine gündeme başkaca hususlar eklenebilir. 

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu

ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarına ilişkin kararları almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet programları ile bunların ra-

porlarını görüşmek ve karara bağlamak. 

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör; Merkezin faaliyet alan-

larında daha önce faaliyet göstermiş ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek nitelikte olan

en fazla 5 kişiyi  Danışma Kurulunda görevlendirebilir. 

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık süre için görevlendirilir. Üyelik süresi sona erenler,

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 

(3) Müdür, gerekli gördüğü hâllerde, Danışma Kurulunu düşünce ve deneyimlerinden

yararlanmak, görüşlerini almak üzere toplantıya çağırabilir. 

(4) Danışma Kurulu, faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim

Kuruluna sunar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulan-

ması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma grup-

ları kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma gruplarının görevi kendiliğinden sona erer.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat uygu-

lanır. 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Atılım Üniversitesinden:
ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2016 tarihli ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına lisans başarı düzeyi, ALES sonucu veya
Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan sonuç, İngilizce
yürütülen programlar için yabancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülerek aday-
lara duyurulan diğer ölçütler  değerlendirilerek öğrenci alınır. Tezsiz yüksek lisans programla-
rına kabul edilmek için lisans diplomasına, tezli yüksek lisans programları için ise ayrıca baş-
vurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirle-
necek en az ALES puanına sahip olmak gerekir. ALES puanının %50’den az olmamak koşu-
luyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(2) Birinci fıkradaki ALES şartı;
a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı

ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-
bulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında,

aranmaz. 
(3) İkinci fıkra kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;
a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.

(4) Doktora programlarına lisans ve varsa yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES sonucu
veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan sonuç, ya-
bancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülüp adaylara duyurulan diğer ölçütler
değerlendirilerek öğrenci alınır. Doktora programlarına kabul edilebilmek için tezli yüksek li-
sans veya lisans diplomasına ve başvurulan programın puan türünde 60 ve lisans diplomasıyla
başvuranlarda 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek en az ALES
puanına sahip olmak gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde,
ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat
sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değer-
lendirilebilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran
adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 4,00 üzerinden 3,00 veya muadili bir puan
olması gerekir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında dör-
düncü fıkradaki ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;
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a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.

(6) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES
puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.  

“(2) Sanatta yeterlik öğrencisine sanatta yeterlik diploması verilebilmesi için öğrencinin
tez savunmasında başarılı olması diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin
ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye
teslim etmesi, tezinin şekil yönünden uygun bulunması, Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin
tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dâhil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir.
Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine sanatta yeterlilik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını
ve pdf formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasının teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar dip-
lomasını alamaz,  öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ili-
şiği kesilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 40 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir. 

“Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere ek süre verilmesi
MADDE 40/A – (1) Afet ve salgınlarda, tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencile-

rine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları duru-
munda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir. Verilen bu ek süreler
azami süreden sayılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“ALES puan şartı
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Küresel salgın nedeniyle ALES puan şartı için 20/4/2016

tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetme-
liğinin geçici 2 nci maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2016 29929

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/5/2017 30061
2- 3/2/2019 30675
3- 20/6/2020 31161
4- 12/7/2020 31183
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İstanbul Kent Üniversitesinden:
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve

30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeli-
ğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya
verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile
uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde
yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlan-
mıştır.

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: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin

uygun gördüğü İstanbul Kent Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: İstanbul Kent Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluştur-

masını,
ğ) Kiraya verme: İstanbul Kent 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: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: İstanbul Kent Üniversitesinin münhasıran eğitim-öğretim faaliyet-

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

14 Eylül 2020 – Sayı : 31244                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



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

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

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

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

maddelerinde gösterilen işlemleri,
ö) Üniversite: İstanbul Kent 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 Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

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

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

İhaleye katılımda 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.
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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.
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c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen 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
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
oranına göre güncellenecek ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi TL’ye karşılık gelen tutardaki be-
deli 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.
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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,
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversi-
tenin 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.

(6) Üniversite; Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin siste-
me kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluş-
turabilir 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
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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
kriterlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

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

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

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

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsur-
ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

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

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

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

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

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

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

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

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.
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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.
Muayene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale
dokümanında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

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

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

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

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

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas 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.
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(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.

(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:
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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.
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
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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.

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.
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(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 et-

mek.
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.

(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.
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(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin 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 İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli

Heyeti yürütür.
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Kastamonu Üniversitesinden:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İÇSU VE DENİZ BALIKLARI ÜRETİM, 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Ba-

lıkları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Üre-

tim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, etkinliklerine, yönetim or-
ganlarına, 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: Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Üretim, Uygulama

ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Üretim, Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Üretim, Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Üretim, Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin müdür yardımcısını,
d) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Üretim, Uygulama

ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Deniz, göl, gölet ve akarsulardan oluşan içsularda yetiştiricilik ve üretime ilişkin bi-

yolojik araştırmalar yapmak; içsu ve denizlerde yaşayan balık türlerinin envanterlerinin çıka-
rılması, yapay balık yetiştiriciliği ile ilgili konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

b) İçsu ve denizlerde fiziksel ve kimyasal oşinografik araştırmalar planlamak ve bu
alanda çalışan kurum ve kuruluşlara destek sağlamak.

c) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılabilecek alanların tespitinde görev almak ve bu alanda
çalışan kurum ve kuruluşlara destek sağlamak.

ç) Başta Türkiye içsuları ve denizlerinde olmak üzere tüm dünyada canlı kaynakların
kullanımı ve iyileştirilmesi, olası kirlilik sorunlarına yönelik araştırmalar ve bu sorunların çö-
zümüne yönelik öneriler getirmek.

d) İçsu ve denizlerde her türlü jeolojik, sedimantolojik araştırmaları planlamak ve bu
alanda çalışan kurum ve kuruluşlara destek sağlamak.

14 Eylül 2020 – Sayı : 31244                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



e) Çevre sorunları ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak.
f) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.
g) Ulusal ve uluslararası alanda konferans, kongre ve çalıştay gibi bilimsel toplantılar

düzenlemek.
ğ) İçsu ve deniz balıklarının üretimini gerçekleştirerek balık türlerinin korunması ve

su kaynaklarının balıklandırılması çalışmalarını yürütmek.
h) Su ürünleri, denizcilik ve su kalitesi ve kirliliğiyle ilgili sorunların çözümü için tek-

nikler geliştirmek, kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere projeler hazırlamak, bilimsel
rapor vermek, teknoloji transferi ve fizibilite raporları hazırlanması konusunda teknik danış-
manlık hizmetleri yürütmek.

ı) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda akademik çalış-

malarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle gö-
revlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile
görevden alınabilir.

(2) Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir.
Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından birine vekâlet bırakır.
Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde mü-
dür yardımcılarının da görev süresi sona erer. Müdür gerekli gördüğünde müdür yardımcılarının
değiştirilmesini teklif edebilir. 

(3) Müdür ve müdür yardımcıları Merkezin yönetiminden sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amacına uygun olarak yürütmek. 
b) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek. 
c) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektör tarafından

görevlendirilmelerini sağlamak. 
ç) Merkezin faaliyet raporlarını Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün

onayına sunmak.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör

kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak. 
e) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri al-

mak.
f) Danışma Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve bu kurulların kararlarını

uygulayarak Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.
Müdür yardımcılarının görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır: 
a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak. 
b) Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde Müdüre vekâlet etmek.
c) Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve yıllık faaliyet raporları başta

olmak üzere Merkezle ilgili raporları hazırlamak.
ç) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.
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Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye dâhil olmak
üzere toplam yedi kişiden oluşur. Müdürün değişmesi ya da görevinden ayrılması ile Yönetim
Kurulundaki öğretim elemanlarının da görev süresi sona erer. Süresi biten ya da süresi dolma-
dan görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu,
Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez ve gerektiğinde gündemli olarak Müdürün çağrısı
üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda
Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını inceleyerek Rektörün onayına

sunmak.
b) Kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin

yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.
c) Merkezin işleyişi ve idaresi ile ilgili plan ve program yapmak.
ç) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Üniversite içinden

veya istekleri halinde kamu ve özel sektör temsilcileri arasından Rektör tarafından üç yıllığına
görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden
görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki
kere toplanır. Bunun yanı sıra durumun gerektirdiği hallerde Müdürün daveti üzerine olağan-
üstü de toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı
aranmaz. 

(2) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup Merkezin çalışma ve faaliyetleri
ile ilgili önerilerde bulunur. Danışma Kurulunun kararları istişari niteliktedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mali işlerin yürütülmesi
MADDE 13 – (1) Merkezin mali iş ve işlemleri Kastamonu Üniversitesi Döner Ser-

maye İşletme Müdürlüğü tarafından ilgili döner sermaye mevzuatı kapsamında yürütülür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Personel ihtiyacı 
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 8/12/2013 tarihli ve 28845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kas-

tamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Araştırma ve Üretim Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden:
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi Evran
Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Kırşehir Ahi
Evran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 1 inci, 2 nci ve 19 uncu maddelerinde yer alan “Ahi
Evran” ibareleri “Kırşehir Ahi Evran” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çocuk: On sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Çocukların Üniversite ortamında fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekle-

mek.
b) Yetenekli çocuklar için ortam oluşturmak ve meslek seçiminde, kendi yeteneklerine

yönelik katkı sağlamak.
c) Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında çocuklara yönelik akademik etkinlikler dü-

zenlemek.
ç) Üniversite imkânlarının Merkezin faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesini ola-

naklar ölçüsünde sağlamak.
d) Çocuklara yönelik bilimsel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü ulu-

sal ve uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemek, projeler hazırlamak, yayın ve yayım etkin-
liklerinde bulunmak; yazılı ve görsel materyal hazırlamak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyon-
lara katılmak ve işbirliği yapmak.

f) Engelli ya da herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim
alma şansına sahip olamayan çocukları merkezin imkânlarından yararlandırmak.

g) Çocuklara yönelik müzik, resim ve spor dallarında yaz okulları düzenlemek.
ğ) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerini

desteklemek.
h) Çocuk eğitimi konusunda danışmanlık hizmeti vermek.
ı) Doğumdan, yükseköğretim sonuna kadar olan süreçte, üstün yetenekli bireylerin er-

ken yaşta fark edilmesini ve ihtiyaç duydukları psikolojik, akademik, sosyal destek ve eğitimin
verilmesini sağlamak, zekâ, ilgi ve yetenek alanlarını belirlemek.

i) Üstün yetenekli çocukların ailelerinin ve öğretmenlerinin bilinçlendirilmesi ve eği-
tilmesi için, ilgili resmî ve özel kurumlara danışmanlık yapmak.

j) Üstün yetenekli çocuklara yönelik ülke ölçeğinde stratejik bilgi üretmek, bilimsel
araştırmalar yapmak, yapılanları değerlendirmek ve bilgi merkezi oluşturmak.
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k) Üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili politikalar oluşturulmasına katkı sağla-
mak, mevcut politikaları değerlendirmek ve güncelleştirmek.

l) Üstün yetenekli çocukların eğitimi, istihdamı ve beyin gücü ilişkilerini incelemeye,
planlamaya ve uygulamaya katkıda bulunmak.

m) Üstün yetenekli çocukların, yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini ge-
liştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.

n) Türkiye ile diğer ülkeler arasında uluslararası düzeyde üstün yetenekli çocuklar için
bilim ve doğa kampları, yaz ve kış bilim okullarında etkinlikler, liderlik programları ve diğer
toplantıları düzenlemek.

o) Üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak
ve uluslararası projelere katılmak.

ö) Üstün yetenekli çocukların eğitimlerine yönelik bilimsel nitelikteki çalışmaları ya-
kından takip ederek bilimsel dergi ve haber bülteni çıkarmak.

p) Üstün yetenekli çocukların, Üniversite öğretim elemanlarının vermiş olduğu kurum-
sal ve uygulamalı derslere katılması için ortam hazırlamak ve yaz dönemlerinde üniversitelerde
staj yapma fırsatı oluşturmak.

r) Üniversitenin Eğitim Fakültesi bünyesinde ilgili bölüm ve anabilim dalının açılması
ve geliştirilmesi hususundaki çalışmalara destek vermek.

s) Üstün yetenekli çocukların, gerektiğinde burs ve kredi alabileceği kurum ve kuru-
luşlarla bir araya getirmek, yeteneklerine göre onlara bilimsel çalışma ortamı hazırlamak.

ş) Örgün eğitim dışında kalan üstün yetenekli çocukların, iş alanlarındaki ihtiyaca yö-
nelik olarak teknik buluş ve araçlar geliştirebilmelerine imkan sağlamak ve bu konuda destek-
lemek.

t) Üstün yetenekli çocukların yeteneklerini tespit edici çalışmaları ve rehberlik faali-
yetlerini desteklemek.

u) Çocukların üstün yetenekliliği konusunda uzmanların katılımıyla ulusal ve uluslar-
arası kongre, panel, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek.

ü) Uygulama amaçlı anaokulları açılmasını Senatoya teklif etmek; açılacak uygulama
anaokullarında eğitim görecek çocukların eğitim ve sağlık talimleri gereklerine uygun fiziksel,
zihinsel, sosyal, duygusal ve ruhsal açılardan gelişmeleri ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye
çıkarmak ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak.

v) Örgün eğitim dışında kalan üstün yetenekli çocukların, iş alanlarındaki ihtiyaca yö-
nelik olarak teknik buluş ve araçlar geliştirebilmelerine imkan sağlamak ve bu konuda destek-
lemektir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün
bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı
ayı aştığı takdirde yeni bir müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-
dürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevden ayrılması halinde müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.
c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte Merkezin faaliyet alanlarıyla

ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine
üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen toplam 5 üyeden oluşur. Görev süresi dolan
üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak, gerek duyulan Komisyon ve

çalışma grupları oluşturmak.
b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını

belirlemek.
c) Yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını inceleyerek karara

bağlamak.
ç) Açılacak sosyal, kültürel ve sportif programların önerilen usul, şekil ve şartlarına ka-

rar vermek.
d) Merkezde yapılan bütün faaliyetlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hüküm-

lerine göre yapılmasını denetlemek.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Üniversitede gö-

revli öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek
resmî ya da özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve bu konuda önemli hizmetler
vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen
en az 15 en fazla 40 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırmak ve uygulamalara

destek olmak.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“İşbirlikleri
MADDE 16 – (1) Hizmet ve faaliyet mekânları, eğitim ve faaliyetlerin planlanması,

yürütülmesi, eğitimci temini, mali destek sağlanması ve Merkezin gelişimi gibi konularda;
ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör,
kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve benzeri ile işbirlikleri gerçekleştirilebilir. Bu kuruluşlar
ile gerçekleştirilecek işbirliklerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışma ve görevlen-
dirme usul ve esasları bir protokolle belirlenir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/11/2014 29191
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 7204/1-1 

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

 
 7174 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
İSTANBUL BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

GİRİŞ TOTEMİ VE TEL ÖRGÜ YAPTIRILACAKTIR 
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
1 - İstanbul İli, Çekmeköy İlçesinde konuçlu Milli Savunma Bakanlığına tahsisli, Milli 

Savunma Bakanlığı 23. Komando Tugay Komutanlığı arazisi üzerine bulunan İstanbul Bölge Afet 
Yönetimi Müdürlüğüne giriş totemi ve tel örgü yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, “İstanbul İli, Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu / İSTANBUL” 
adresindeki İstanbul Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR91 0001 0017 4539 
0090 2629 36 IBAN numaralı TL hesabına yatırılacaktır. Dekont makbuz yerine geçmektedir. 

İhale şartnamelerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 08.10.2020 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 09.10.2020 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 7172/1-1 

—— • —— 
SAFKAN ARAP KOŞU TAYI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1 - İşletmemiz yetiştirmesi 16 baş Erkek Safkan Arap Koşu Tayı açık artırma suretiyle tek 

tek satılacaktır. 
2 - İhale 13.10.2020 günü saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda Alım - Satım 

ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  
3 - Geçici teminat tay başına 15.000,00 TL’dir. 
4 - Konuya ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir. 
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi, 
b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması, 
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi, 
d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri 

vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşterilerin getirecekleri 
belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir. 

6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi 
değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale 
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

İlan Olunur. 
Adres: 
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü 
Karacabey-İzmir Karayolu Üzeri 7. km.  
Karacabey/BURSA  
Tel : 0 224 689 64 75 
Faks : 0 224 689 64 96  7207/1-1 
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6 KALEM MAKİNE EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihtiyacı, 6 kalem Makine Ekipmanı 

malzeme listesine ve teknik şartnamelerine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte malzeme listesi, teknik şartnameler, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 
şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 
maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 22/09/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir.. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, malzeme listesine ve teknik 
şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 
komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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5 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Veteriner 

Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü  Müdürlüğü ihtiyacı,  5 kalem  Laboratuvar Cihazı  malzeme 
listesine ve teknik şartnamelerine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte malzeme listesi, teknik şartnameler, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 
şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 
maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 23/09/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir.. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, malzeme listesine ve teknik 
şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 
komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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2 KALEM HAYVAN ÇADIRI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Bingöl Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihtiyacı 2 kalem hayvan çadırı, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun 

şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca aynı gün veya belirlenecek 

bir tarihte ilgili firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 23.09.2020 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 
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YATIRIMCILARA DAVET 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait “Güllük Liman Sahası” 4046 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde 45 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecektir. 
Geçici Teminat 

Bedeli 
İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı 

Bedeli 
Son Teklif Verme 

Tarihi 
1.500.000- TL 2.000- TL 12.11.2020 

1. İhale, “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 
takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 
suretiyle sonuçlandırılabilir. 

İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması 
zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı, bedeli olan 2.000-TL İdare’nin 

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 0120 0945 2000 
8300 0006 no.lu Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt TL 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesi nezdindeki TR 2200 0150 0158 0072 
8755 0667 no.lu Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt TL  

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 4000 0100 
1745 3877 5661 5738 no.lu Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt TL  

hesaplarından birine yatırılması gerekmekte olup, ihale dokümanı dekont karşılığında, 
İdare’nin aşağıdaki adresinden elden temin edilebileceği gibi talep edilmesi halinde İhale 
Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en 
geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo 
yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile 
birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. 

Her ne surette olursa olsun Tanıtım Dokümanı ve Şartname almak için ödenen tutarlar 
iade edilmez. 

2. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Teklif 
Sahiplerinden İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat 
alınacaktır. 

3. Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak 
Girişim Grubu sadece yatırım fonlarından oluşamaz. 

4. Tekliflerin, İdare’nin aşağıda belirtilen adresine en geç son teklif verme tarihi saat 
17:00’ye kadar elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra 
İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 
tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce 
duyurulacaktır. 

6. Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi 
yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

7. İhale konusu Güllük Liman Sahasının yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı 
ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de 
kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi, yürürlükteki Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme 
hakkının verilmesinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları 
halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler. 

8. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 
9. İhaleye ilişkin diğer bilgiler 0 (312) 585 80 80 numaralı telefondan, 0 (312) 585 83 07 

numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden temin edilebilir. 
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: 312/585 80 80, Faks: 312/585 83 07 
www.oib.gov.tr 7235/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Mesahası 

ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazın satış ihalesi 29/09/2020 Salı günü saat 14:00’ te 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir 
Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

Söz konusu taşınmazın tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat 
bedeli aşağıda belirtilmiştir. 

YAKUTİYE İLÇESİ GEZ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ (AKARYAKIT İSTASYONU VE ARSASI) 

S. 
No Ada Parsel Taşınmaz 

m² 
Pay/ 

Payda 

Akaryakıt 
İstasyonu Yapı 

Bedeli (TL) 
Arsa Bedeli TL 

Yapı+ Arsa Toplam 
Muhammen Bedeli 

TL 

% 3 Geçici 
Teminat TL 

1 1 5 3.392,21 1/1 233.076,00 40.365.195,83 40.598.271,83 1.217.949,00 
ŞARTNAME BEDELİ 600,00-TL’DİR 

Taşınmazın satış bedelinin en az %50’ si peşin kalan %50’ si ise 20 (Yirmi) ay eşit 
taksitle ödenecektir. Peşin ödenmesi halinde %3 indirim yapılacaktır. Ayrıca alacaklara karşılık 
mahsuplaşma yapılmayacaktır.  

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun 
olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak 
Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 29/09/2020 Salı günü saat 14:00’ e kadar teslim 
edilebilir. 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR 
1- Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcuttur.) 
2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak. 
3- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.  
4- Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza 

beyannamesi ve kimlik fotokopisi. 
5- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya 
imza beyannamesi. 

6- Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek 
(Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi. 

7- Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin 
%3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat 
mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır. 

8- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin 
üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar 
tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. 

9- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 
10- Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. 

Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. 
11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.  
12- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu 

ihaleye katılamazlar. 
13-Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Faaliyet 

yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi 
14-Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir. 
15-Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 
İlan olunur. 7052/1-1 
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TAŞIT MÜBADELE İLANI 
Manisa İl Jandarma Komutanlığından: 
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan 2018/14176 sayılı Emniyet Genel 

Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK İşlemleri ile Hizmet 
Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve model HEK taşıtların 
mübadelesi yapılacaktır. 

1-İdarenin;  
a) Adı : Manisa İl Jandarma Komutanlığı 
b) Adresi : Manisa İl Jandarma Komutanlığı Dilşikar Mah. No: 96 

Turgutlu Yolu Şehzadeler/MANİSA 
c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 236 231 57 92 Fax: 0 236 235 16 83 
ç) Elektronik posta adresi  : ozhanozcan@jandarma.gov.tr 
2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, niteliği, türü ve miktarı:  
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam (44) adet muhtelif marka ve modelde HEK 

taşıtlar. (6) Otomobil, (2) Kamyon  (14) Kamyonet, (1) Otobüs, (17) Minibüs, (4) Midibüs marka 
olarak; (1) adet İveco, (10) Mitsubishi, (2) adet Fiat, (22) adet Ford, (7)’i Isuzu, (2)’si BMC 
markadır. Bu taşıtların (44)’u da HEK durumunda olup, bakımı ve onarımı yapıldığında trafiğe 
çıkabilecek durumdaki taşıtlardır. 

3-Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve 
özellikleri:  

a) Ford Deluxe Minibüs 440E. 16+1 2.0 lt. Eco Blue 170 PS/Euro 6 Jumbo Manuel Dizel 
marka taşıt 

Dacia Comfort 1.5 Blue dci 95 Bg 4x2 Manuel marka taşıt 
(76) adet 215/65 R 16 C (Ford Custom Taşıt) ebatlarında yol tipi dış lastik 
b) Pey artışları doğrultusunda alınabilecek mal ve malzemeler; 
Dacia Comfort 1.5 Blue dci 95 Bg 4x2 Manuel marka 2020 model taşıt 
215/65 R 16 C (Ford Custom Taşıt) ebatlarında yol tipi dış lastik 
Bahse konu taşıtlar 2020 model kullanılmamış, lastikler üretim tarihi (6) ayı geçmeyen ve 

kullanılmamış olacaktır. 
4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri:  
Mübadelede teklif edilen araçlar Manisa İl Jandarma Komutanlığı Dilşikar Mah.No:96 

Turgutlu Yolu Şehzadeler/MANİSA adresinde bulunan İl Jandarma Komutanlığına teslim 
edilecektir. 

5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri:  
Mübadele karşılığı verilecek 34 adet Taşıt Manisa İl Jandarma Komutanlığı Dilşikar 

Mah.No:96 Turgutlu Yolu Şehzadeler/MANİSA yerleşkesinden 10 adet Taşıt ise Kırkağaç 6’ncı 
J.Eğt.A.K.lığı Kırkağaç/MANİSA yerleşkesinden teslim alınacaktır. 

6-Mübadelenin;  
a) Yapılacağı yer: Manisa İl Jandarma Komutanlığı / İhale Komisyon Başkanlığı / 

Dilşikar Mah. No:96 Turgutlu Yolu Şehzadeler/MANİSA  
b) Tarihi ve saati: 06.10.2020 günü saat: 10:00 
7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 551.800,02 TL 

(Beşyüzellibirbinsekizyüzliraikikuruş) 
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 553.373,08 TL 

(Beşyüzelliüçbinüçyüzyetmişüçlirasekizkuruş)  
9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:  
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 
tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 16.601,19 TL) az olmamak üzere 
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 
teminatların Mal Müdürlüğü ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 
belgesi; 

 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) 3713 sayılı Terörle Müc. Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı 
hükümlü bulunmadığına dair; 

 1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,  
 2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir. 

10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Manisa İl Jandarma 

Komutanlığı Dilşikar Mah. No: 96 Turgutlu Yolu Şehzadeler/MANİSA adresinde görülebilir ve İl 
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Şehzadeler/MANİSA adresine ödenecek 50,00-TL (Elli Türk 
Lirası) karşılığı yukarıdaki idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek 
olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

12- Teklifler, 06.10.2020 günü saat: 10:00’e kadar Manisa İl Jandarma Komutanlığı 
Dilşikar Mah. No:96 Turgutlu Yolu Şehzadeler/MANİSA adresine verilecektir.  

13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 
gerçekleştirilir. 

14- Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde 
şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme 
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 

15- Bu mübadelede kısmi teklif verilemez .  
16 İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 

16:00 saatleri arasında mübadele konusu verilecek taşıtlar; Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve 6 ncı 
J.Eğt.A.K.lığı Kırkagaç/MANİSA Yerleşkesi adreslerinde görülebilir. 

17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 
günüdür. 

18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 7206/1-1 
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İŞTİRAK SATIŞ İLANI 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri Anonim 

Şirketindeki %100 oranındaki iştirak paylarını 57.500.000-(Elliyedimilyonbeşyüzbin) TL 
muhammen bedel üzerinden satışa çıkarmıştır: 

Satış aşağıdaki açıklamalar kapsamında gerçekleştirilecektir: 
1. İlgilenen yatırımcılar, kendilerini tanıtıcı bir dosya ile başvurmaları koşuluyla 2.000-

(İkibin) TL bedel ile Satış Şartnamesini ve 5.000-(Beşbin) TL bedel ile iştirak hakkında 
hazırlanan Tanıtım Kitapçığını ilan tarihinden itibaren “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler 
ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” 
adresinden temin edeceklerdir. 

2. İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığınca uygun görülen yatırımcılara, 
“Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere 
Caddesi No: 143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinde Gizlilik Taahhütnamesi imzalamaları 
ve güncel imza sirkülerleri/beyannamelerini ibraz etmeleri koşuluyla, iştirakte inceleme yapma 
izni verilecektir. 

3. Yatırımcıların tekliflerini en geç 06.10.2020 Salı günü saat 16:00’ya kadar, “Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Caddesi       
No: 143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

4. İhaleye katılım şartı olarak satış şartnamesinde belirtilen teminatın Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığının Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
Esentepe Kurumsal Şube nezdindeki IBAN: TR790001500158007294368256 nolu hesabına 
gerekli açıklama belirtilerek yatırılması gerekmektedir. İhale teminatı olarak Banka Teminat 
Mektubu da kabul edilir. 

5. Yatırımcılar tarafından verilen tekliflerde, teklif edilen tutar peşin ödeme üzerinden hiç 
bir tereddüte meydan vermeyecek şekilde belirtilmiş olacaktır. 

6. Yatırımcılardan alınan teklifler 07.10.2020 Çarşamba günü saat 10:00’da İhale 
Komisyonunca “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, 
Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinde, teklif sahipleri ve/veya 
bunların yasal temsilcilerinin huzurunda açılacaktır. 

7. Yatırımcıların tekliflerini kapalı zarf ile vermeleri gerekmekte olup, kapalı teklif 
zarfları aşağıdaki hususları içerecektir: 

a) 5. maddede belirtilen özellikleri havi alım teklifi, 
b) Başlangıç teminatının 4. maddede belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge veya banka 

teminat mektubu, 
c) Yatırımcı veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış Satış Şartnamesi (Satış 

Şartnamesi yatırımcının yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış ise ilave olarak noter onaylı 
vekaletname).  

8. İhale Komisyonu Başkanı, dilerse teklif zarflarının açılmasını müteakiben ihaleyi açık 
artırmaya çevirebilir. Karar verilmesi halinde açık artırma, zarfların açıldığı tarihte yapılacaktır. 

9.a) İhaleyi kazanan yatırımcı, başlangıçta yatırdığı teminat tutarını kesin satış tutanağının 
imzasını takip eden 5 iş günü içerisinde uygun bedelin %10’una tamamlamamaları halinde 
başlangıçta yatırılan teminat tutarı, 

b) İhalenin Fon Kurulunca onaylanmasını takip eden iki iş günü içerisinde satış 
sözleşmesini imzalamaya davet edilen yatırımcı, bir hafta içerisinde satış bedelini anlaşılan 
sözleşme hükümleri uyarınca yatırmazsa %10’luk teminat, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna irat kaydedilir. 
10. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi 

olmadığından, satış yapıp yapmamakta veya uygun göreceği yatırımcıya satış yapmakta serbesttir. 
11. Satışa ilişkin diğer hususlar Satış Şartnamesinde belirtilmiştir.  
12. Ayrıntılı bilgi “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Daire 

Başkanlığı, Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinden veya 0.212.340 
24 12 ve 0.212.340 14 94 nolu telefonlardan alınabilir. 7224/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:   
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Konya Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Konya Akşehir Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait 
altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Hükümet Cad. No: 10   42550 Akşehir / KONYA 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Konya Akşehir Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) 

  alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve 
  telekom altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil 
  altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Akşehir / KONYA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 
  geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

  başlanacaktır.  
d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile) : 7.104.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    213.120 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
  Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 
  Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 01/10/2020 - Saat  10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.    

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
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Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
K) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 
Konya Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Hükümet Cad. No: 10 
42550 Akşehir / KONYA adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. 
Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 7225/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı  

VAKFEDENLER: Haldun ERSEN, Pervin KINIK, Nüzhet ALBAYRAK, Ali Rıza 

EMRE, Birol YALÇİN, Ali YÜKSEL, Muhammet Haluk SUR, Onur ÖKTEM, Hüseyin OFLAZ, 

Bünyamin DERMAN, Gökhan ÇETİNSAYA, Ali Kemal ŞAHİNSOY, Ramadan KUMOVA, 

Samettin Murat AYAN, Hasan RAHVALI, Ercan AYDOĞDU, Ersoy PEHLİVAN, Rıfat Hakan 

KODAL. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/08/2020 tarihinde kesinleşen ve 13/07/2020 

tarihli E:2020/133, K:2020/169 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI:İnsan doğasına uygun, sağlıklı, yaşanabilir, sürdürülebilir, estetik bir 

kentsel çevreye, akıllı şehirlere ve binalara ulaşmak için faaliyetlerde bulunmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (SeksenbinTürkLirası) Nakit  

YÖNETİM KURULU: - 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:   

Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığının nereye bağışlanacağı Kurucular Kurulu 

tarafından belirlenir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

 7184/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Çamlıbel Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı.  

VAKFEDENLER: Prof. Dr. Fahri Teksen ÇAMLIBEL. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.03.2020 tarihli ve E:2019/600, 

K:2020/175 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Başta tıbbi ilimler olmak üzere, bilim, endüstri ve teknolojiye yönelik 

çalışmalar yapmak,.. ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000,00 TL (BeşyüzbinTürkLirası) nakit. 

YÖNETİM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyet 

tarafından belirlenecek benzer gayeli bir vakıf veya kamu kuruluşuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 7185/1-1 
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

ENGELSİZ İZMİR 

4. ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI: “10 Dakika Engelli” 

1- YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Yarışmayı düzenleyen İdare: İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri: 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir 4. Ulusal Kısa Film Yarışması: “10 Dakika 

Engelli” Yarışma Raportörlüğü 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü 

Şair Eşref Bulvarı No:50 Kültürpark Hizmet Binası (Eski İZFAŞ Binası) Konak/İZMİR 

Tel: 0232 293 11 09 

Faks: 0232 293 39 52 

İnternet Adresi: www.engelsizmir.org 

Elektronik Posta Adresi: kisafilm@engelsizmir.org 

2- YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan 

‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları 

Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat 

eserleri yarışmasıdır. 

3- YARIŞMANIN YERİ 

Yarışma “Uluslararası Engelsizmir 4.Kongresi” kapsamında İzmir'de gerçekleştirilecektir. 

4- YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE AMACI 

Yarışmanın adı: Engelsiz İzmir 4. Ulusal Kısa Film Yarışması: “10 Dakika Engelli” 

Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 

engellilerin sorunları ve çözümlerine yönelik olarak 2013 yılında Türkiye'de ilk kez uluslararası 

bir kongre düzenlemiştir. 'Engelsiz İzmir', bilimsel bir kongre olmasının yanında, kentsel yaşamda 

engelleri ve engellileri görünür kılacak sosyal projeleri hayata geçirmeye başlamıştır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 27-29 Mayıs 2021 tarihlerinde “Kriz 

Belediyeciliği ve Kamusal Hizmetlere Erişim” temalı Uluslararası Engelsizmir 4. Kongresi 

gerçekleştirilecektir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, insan hakları bağlamında engelli haklarına ve engellilerin 

kentsel ve sosyal yaşama katılımlarının kolaylaştırılmasına dikkat çekmek, bu konuda duyarlılığa 

sahip olanların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla bu kısa film 

yarışmasını düzenlemiştir. 

5- YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

5.1 Yarışma 18 yaş üzeri olmak üzere tek kategoride yapılacaktır (başvuru tarihinde 

bitirilen yaş dikkate alınacaktır). 
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5.2-a Yarışmaya, filmin yasal sahibi (Yapımcı veya Yönetmen) başvurabilir. Yarışmaya 

bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. 

5.2-b Filmin birden fazla yasal sahibi varsa bunlara ait bilgilerin Kimlik Formunda 

belirtilmesi gerekmektedir. Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı 

olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak Kimlik Formunda belirtilmesi gerekmektedir. 

5.3 Filmlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden filmin 

sahibi (Yapımcı veya Yönetmen) sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak 

zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve defaten film sahibine rücu eder. 

5.4 Filmlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat 

faaliyetlerinde izleyiciye gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. 

5.5 Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır: 

• TC vatandaşı olmak. 

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak. 

• Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 

• Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, 

resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 

• Şartname alıp, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim ve adres bilgilerini Yarışma 

Raportörlüğüne kaydettirmek. 

(Ekip halinde katılımlarda bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.). 

Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi filmleri yarışmaya katılmamış 

sayılır. 

6-YARIŞMA TAKVİMİ 

• Yarışmanın ilanı  14 Eylül 2020 

• Soru sormak için son gün  20 Kasım 2020 Saat 17:00' ye kadar 

• Yanıt vermek için son gün  23 Kasım 2020 

• Teslim için son gün  09 Nisan 2021 Saat 17:00' ye kadar 

• Jüri değerlendirme çalışması  22 Nisan 2021 

• Sonuçların ilan edilmesi  07 Mayıs 2021 

• Ödül Töreni ve Kolokyum  27 Mayıs 2021 

7- JÜRİ ÜYELERİ [DANIŞMAN, ASIL ve YEDEK] VE RAPORTÖRLER 

7.1 Danışman Jüri Üyesi 

• Ertuğrul TUGAY - İ.B.B Genel Sekreter Yardımcısı 
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7.2 Asıl Jüri Üyeleri 

• Türkan DERYA - Yönetmen 

• Yiğit ÖZŞENER - Oyuncu 

• Meryem YAVUZ - Görüntü Yönetmeni 

• Tan Tolga DEMİRCİ - Yazar, Yönetmen, Kadir Has Üniversitesi Radyo Televizyon ve 
Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi 

• Engin ERTAN - Sinema Yazarı 

7.3 Yedek Jüri Üyeleri 

• Ürün YILDIRAN ÖNK - Yaşar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 
Öğretim Üyesi 

• Hakan ERGİN - Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi 

• Erdem ÇELİK - TRT Belgesel Kanal Koordinatörlüğü Kurgu Yönetmeni 

7.4 Raportörler 
• Emine UYSAL BERGER - Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Personeli 

• Erdem DENİZLİOĞLU - Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Personeli 

8-ÖDÜLLER 

8.1 Yarışmada, 3 Başarı Ödülü ve Jüri Özel Ödülü verilecektir. 
8.2 

Başarı Ödülü olarak; 

Birinci için net 30.000 TL 

İkinci için net 15.000 TL 
Üçüncü için net 10.000 TL 

Jüri Özel Ödülü net 5.000 TL 

olarak belirlenmiştir. Jüri gerekli görürse birden fazla jüri özel ödülü verebilir. Fakat bu 

sayı 3 adet ile sınırlandırılmıştır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü paylaştırılamaz. 
8.3 Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü tarafından; Ödül 

Töreni ve Kolokyumdan sonra, kazanan yarışmacıların, Yarışma Raportörlüğüne ilettikleri banka 

hesap numaraları bilgileri ile 15 (onbeş) gün içinde ödeme emri belgesi hazırlanıp, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığına gönderilecek. Ödeme Muhasebe Şube 
Müdürlüğü tarafından 30 (otuz) gün içerisinde, net olarak yatırılacaktır. 

9-YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ 

Jüri, değerlendirme çalışmaları sonucunda hazırlayacağı rapor ve varsa tutanakları orijinal 

imzalı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verecektir. Bu raporda belirtilen yarışma sonuçları 
internet sitesinde yayınlanacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sonucun gazetelerde ve diğer 

yayın organlarında ilanından sonra, jüri raporunun mesleki bülten ve dergilerde yayımını ve tüm 

yarışmacılara gönderilmesini sağlayacak, yarışmaya katılan filmlerin geçici veya kalıcı olarak 

gösterimini yapma ve tanıtma hakkına sahip olacak ve bilgi verme haklarını saklı tutacaktır. 
 7119/1-1 
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Bolu İli Göynük Belediye Başkanlığından: 
İTFAİYE ERİ ALIM İLANI 

Göynük Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, 
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak 
kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır. 

SN Kadro 
Unvanı Sınıfı Kadro 

Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 İtfaiye Eri GİH 10 1 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 
veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 
önlisans programlarının birinden 
mezun olmak, En az C sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Kadın/ 
Erkek P93 En az 

60 puan 

2 İtfaiye Eri GİH 11 1 
Lise veya Dengi Okul Mezunu 
olmak. En az C sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. 

Kadın/ 
Erkek P94 En az 

60 puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Göynük Belediyesinin yukarıda belirtilen 
boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar 
aşağıdadır. 

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir.  

a) Türk vatandaşı olmak.  
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.  
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.  

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.  

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak.  

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.  
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle 

öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak önlisans 2018 yılı KPSS P93, ortaöğretim 
(Lise veya dengi) 2018 yılı KPSS P94 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım 
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış 
olmak.  

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 
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c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra 
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına 
başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak 
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve 
kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.  

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla 

itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.  
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.  
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:  
Başvuru sırasında;  
-Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.goynuk.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden 

alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 
edilebilir),  

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),  

• En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek 
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),  

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
• Erkek adaylarda askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,  
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,  
• Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna 

yapıştırılacak),  
• Hangi kadroya müracaat ettiğine dair başvuru dilekçesi (Sadece bir kadro için başvuruda 

bulunabilir), 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:  
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;   
1- Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 15.10.2020 ile 21.10.2020 tarihinde saat 17.00’a 

kadar (mesai günlerinde saat 09.00-12.00-13.00-17.00 arasında), Yenice Mahallesi Belediye 
Meydanı Şehit Mehmet DİRİ İşhanı No: 2 Üst Kat Göynük / BOLU adresindeki Göynük 
Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.  

2- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

3- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.  
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5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ–BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI:  

1- T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.  

2- Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır.  

3- Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile belediyemiz web sayfası 
www.goynuk.bel.tr internet adresinde ilan edilecektir.  

4- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ 
gönderilecektir,  

5- Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6- Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:  
- Sözlü ve uygulamalı sınav: 
25.11.2020 tarihinde Göynük Belediyesi Yenice Mahallesi Belediye Meydanı Şehit 

Mehmet DİRİ İşhanı No: 2 Üst Kat Göynük / BOLU adresindeki Hizmet Binasında yapılacaktır.  
- Sınavlar saat 10.00'da başlayacaktır.  
- Uygulamalı Sınav; Göynük Hacıapdi Mahallesi Endife Caddesi Sanayi Sitesi alanında 

bulunan Göynük Belediyesi İtfaiye Hizmet Binası alanında yapılacaktır. 
-Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 

edilecektir. -Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

- Sözlü Sınav;  
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,  
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,  
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,  
- Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat,  
 konularını kapsar.  
- Uygulamalı Sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç 

kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.  
7) SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:  
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan 
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.  

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.  

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.  

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS 
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz www.goynuk.bel.tr 
internet adresinde ilan edilir.   
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Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde, KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı 
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemiz www.goynuk.bel.tr internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca 
yazılı tebligat yapılacaktır.  

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.  

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır.  

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemiz www.goynuk.bel.tr internet adresinde 
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.  

İlan olunur. 7182/1-1 
—— • —— 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili 
hükümlerine göre (Öncelikli Alanlar) Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 
 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 14.09.2020 Sınava Giriş Tarihi: 12.10.2020 
Son Başvuru Tarihi: 28.09.2020 Sonuç Açıklama Tarihi: 16.10.2020 
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi: 05.10.2020 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: https://atauni.edu.tr/ 

Başvuru Şekli: 
Şahsen veya Posta ile (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden Kurumumuz 
sorumlu değildir.) Başvurular ilgili birime yapılacaktır. 

 
A) GENEL ŞARTLAR 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, 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. Merkezi sınav muafiyetinden 
yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde 
ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3. Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin 
dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin 
yüzlük olması hâlinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de 
yüzlük not sistemi olması hâlinde ilgili tarihte mezun olunan Üniversitenin kullandığı ve adayın 
mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır. 
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B) ÖZEL ŞARTLAR 
1. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yükseklisans, doktora veya 

sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami 

süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen 
araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. 

3. Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön 
değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak 
yapılır. 

ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI 
(2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.) 

 
HUKUK FAKÜLTESİ     

Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.  

Medeni Hukuk Arş. Gör. 1 5 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Özel 
Hukuk alanında tezli yükseklisans 
yapıyor olmak veya tez aşamasına 
geçmemiş doktora öğrencisi olmak. 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Arş. Gör. 1 5 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 
Kamu Hukuku alanında tezli 
yükseklisans yapıyor olmak veya tez 
aşamasına geçmemiş doktora öğrencisi 
olmak. 

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Arş. Gör. 1 5 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Özel 
Hukuk alanında tezli yükseklisans 
yapıyor olmak veya tez aşamasına 
geçmemiş doktora öğrencisi olmak. 

İslam Hukuku Arş. Gör. 1 5 

Özel Hukuk veya Temel İslam 
Bilimleri alanında tezli yükseklisans 
yapıyor olmak veya tez aşamasına 
geçmemiş doktora öğrencisi olmak. 

İdare Hukuku Arş. Gör. 1 5 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 
Kamu Hukuku alanında tezli 
yükseklisans yapıyor olmak veya tez 
aşamasına geçmemiş doktora öğrencisi 
olmak. 

 
KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://atauni.edu.tr/ adresinden indirilebilir. Formda 

ilan numarası ve resmi gazete tarihi mutlaka belirtilecektir.) 
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
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3. Özgeçmiş 
4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (E-Devletten alınabilir.) 
5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin 

ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının 
diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 

6. Lisans Transkripti (onaylı). 
7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan 

orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 
8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan) 
9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) 
10. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) 
11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) 
(onaylı belge) 

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.) 
13. Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları 

taşımaları gerekmektedir. 
14. Özel şart olması hâlinde özel şarta ilişkin belgeler. 
ÖNEMLİ NOTLAR: 
1. Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması 

gerekmektedir. 
2. Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://atauni.edu.tr/) yayımlanacaktır. 

İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

3. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 
onaylanması gerekmektedir. 

4. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe 
aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. 

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

7. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
8. E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci 

belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim 
kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin 
kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya 
öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. 

9. İlgili anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili 
anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı getirdikleri takdirde müracaatları 
alınacaktır. 7138/1-1 
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş 
Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan 
tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR internet sitesinden 14/09/2020 – 18/09/2020 tarihleri 
arasında online olarak veya Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğüne şahsen başvurarak yapacaktır. 

 

İlan Kodu 
Çalıştırılacağı 
Hizmet Türü 

Kadro 
Sayısı 

İlan Şartı 

İŞ20200301 

Bakım Onarım 
Görevlisi(İnşaat 
Bakım-Onarım 
İşleri) (Merkez ve 
İlçeler) 

1 

*En az ilköğretim mezunu olmak. 
*En az 5 yıllık olmak üzere Resmi kurumlardan veya meslek 
dalarından alınmış seramik veya mermercilik kalfalık ya da ustalık 
belgesine sahip olmak. 
*Başvurunun son günü itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olmak. 
*Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı 
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 
*Belgelendirmek şartıyla Düzce ili veya ilçelerinde başvuru tarihi 
itibariyle en az 1 yıl süreyle ikamet ediyor olmak. 

 
I. BAŞVURU ŞARTLARI 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 
3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru 

tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak. 
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 
6. Göreve başlayacak personelin başvurduğu kadronun gerektirdiği görevleri yapmasına 

engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu 
kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

7. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan 
engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. 

8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak. 

9. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (Terhis, Muaf, Tecilli)  
II. AÇIKLAMALAR 
1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. 

(Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem 
arz etmektedir.) 

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
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3. Adaylar, başvuru yapacakları ilan kodunu başvuru esnasında işaretleyerek 
seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra ilan kodu değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir. 

4. Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İŞKUR 
tarafından Üniversitemize gönderilecek ve ilgili adaylar süresi içinde istenen belgeleri 
Üniversiteye ibraz edeceklerdir. 

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına 
kadar aday ve aynı şekilde yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter 
huzurunda Üniversitemizde çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. 

İş Tanımı; 
• Bakım Onarım Görevlisi: Asli görevleri ve idarenin vereceği diğer görevleri yapacaktır. 

Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde ve birimlerde vardiyalı olarak görev yapacaktır. Asgari 
ücretin %10 fazlası üzerinden ücretlendirilecektir. 

II. BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN 
AÇIKLANMASI 

1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları 
www.duzce.edu.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır. 

2. COVİD-19 Virüsü nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 6 Mart 2020 
tarihinde yayınlanan “koronavirüs (covid-19) hakkında yükseköğretim kurumlarında alınacak 
tedbirlere ilişkin öneriler” gereğince halk sağlığını korumak açısından bahsi geçen kura çekimi 
başvuru yapanların katılımına açık olarak yapılamayacaktır. İstekli adaylar kura çekim sürecini 
sosyal medya hesaplarından youtube, twitter ve facebook kanallarında Üniversitemize ait 
“duzceuniversite” adreslerinden canlı olarak izleyebilecektir. 

3. Kura işleminin 23.09.2020 tarihinde saat 10.00 da Düzce Üniversitesi Cumhuriyet 
Salonunda yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda 
www.duzce.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. 

4. Kura sonucu sınava girmeye hak kazanan asil ve yedek listesinde yer alan adayların 
başvurmuş oldukları kadrolar için ilanda belirtilen belgeleri 30.09.2020 Çarşamba günü mesai 
bitimine kadar Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

5. Başvuru evraklarında yer alan belgelerin sahte veya geçersiz olması durumunda adaylar 
mülakata girme haklarını kaybedeceklerdir. 

III. KURA SONUCU, SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ 
1. Kura sonucu www.duzce.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır. 
2. Belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince Üniversitemizce sözlü sınava 
tabi tutulacaklardır. 

3. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 
Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecektir. 

4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

• Ayrıntılı bilgi için; www.duzce.edu.tr internet adresinden ve 0 380 542 11 20 numaralı 
telefondan ulaşabilirsiniz. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Atılım Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Kent Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Üretim, Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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.
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